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Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 9-4-2014, Cortenbosch College – Prinses 

Beatrixlaan 

 

Aanwezig : bestuursleden: Gerard Beltman, Jolanda Boukari, Hans Amse, Gerhard Brummelkamp, 

Jolante van Oostrom (plaatsvervangend voor Bert Vierhout), Marinus Scheper  

 39 leden volgens presentielijst.  

 José Cvetanovic (oud-stadsdeelmanger), Wim Bergink (stadsdeelmanager), Tim Kamphuis 

(VVD), Haris Skalonjic (D66), Bas Koers (Groen Links), M. Kuiper (CDA), Evert Mulder 

(SGP), Jasper van Alten (PvdA), Yvonne de Carpentier (PSA), Bonnie ten Damme (PSA), 

Menno van Erkelens (Leefbaar Apeldoorn),  Jan van Eijk (buurtregisseur), Gerard Dijkman 

(wijkbeheerder), Olaf Prinsen (wethouder), Paul Blokhuis (wethouder), E. Bos (gemeente 

Apeldoorn), Gert Koornneef (gemeente Apeldoorn), Martin Staal (gemeente Apeldoorn), 

B.D. Blaauw (De Goede zorg), Eline Konijnenberg (De Goede Zorg), Wilma Hammond 

(Woonmensen), B. de Laat (Woonmensen) 

 

Afwezig met kennisgeving: wijkraad Kerschoten, Wim Huijssoon, Wiebe Okkema en Homme Schurer 

(commissie Verkeer) 

 

Notulen : L. Bosch 

 

 

1. Opening 

De vicevoorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op deze Algemene 

Vergadering, met name de vertegenwoordigers van de politieke partijen en de gemeente (Martin 

Staal, Gerard Dijkman, José Cvetanovic en Wim Bergink).  Hij is erg blij met de grote opkomst.  

Op de tafels liggen de notulen van de vorige Algemene Vergadering, de agenda en een concept van 

het financieel verslag 2013.  

 

2. Mededelingen, ingekomen stukken 

Gerard Beltman staat stil bij het overlijden van Bram de Bruin op 12 maart j.l. 

Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering. 

Er zijn een aantal afmeldingen binnengekomen, zie boven.  

 

3. Notulen AV van 9 oktober 2013 

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en hiermee vastgesteld met dank aan de 

notuliste.  

 

4. Financieel jaarverslag 

De penningmeester geeft een korte toelichting. Er resteert een batig saldo van ca. € 1500,-. Er zijn 

geen vragen vanuit de zaal. De kascommissie heeft de stukken steekproefsgewijs gecontroleerd en in 

orde bevonden, en stelt bij monde van de heer Hoving voor de penningmeester en het bestuur 

decharge te verlenen. De aanwezigen stemmen hier bij acclamatie mee in.  Het bestuur stelt voor het 

batig saldo toe te voegen aan de algemene reserve. De zaal stemt hier bij acclamatie mee in.  

Gerard Beltman vraagt om een nieuwe vrijwilliger voor de kascommissie. Lambert Hoving zit twee 

jaar in de commissie en is aftredend. Theo van Kerkhof meldt zich aan als opvolger.  
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5. Wijziging in het bestuur en de commissies 

Maaike Verbeek heeft haar voorzitterschap helaas al weer moeten neerleggen omdat er 

belangenverstrengeling dreigde met haar werk bij de gemeente. Er is nog geen nieuwe voorzitter 

gevonden. Gerard Beltman zal de functie ad interim vervullen. 

De voorzitters van de commissies Groen en Kunst (Gerard Beltman) en Jeugd en Jongeren (Jolien 

Westerbroek) zijn aftredend en niet herkiesbaar. Margaret Bakker en Marinus Scheper zullen deze 

functies overnemen. De zaal heet hen met een applaus welkom.  

Nieuwe commissieleden zijn Bob van Dongen en Maaike Verbeek bij de commissie Groen en Kunst. 

Bij de commissie Jeugd en Jongeren komt een bekende terug: Antoinnette Bletterman. Bij Verkeer  

komt Oscar van Dijk de commissie versterken.  

Gerard Beltman heet alle nieuwe mensen welkom en is blij met hun aanmeldingen. Hij neemt tevens 

afscheid van Jolien Westerbroek met een bloemetje. Hij memoreert het vele werk dat zij verzet 

heeft.  

 

6. Nieuws van de commissies 

Groen en Kunst 

Margaret Bakker geeft een toelichting over de activiteiten op het gebied van Groen en Kunst en 

Openbare Werken.  

�  Wandelroute Wandelnet: dit wordt een route vanuit het centrum het Orderbos in. 

� Voortgang Orderbeek / waterspeelplaats in Waterloo. 

� Overlast hondenpoep, o.a. bij de Moeflonvijver. De gemeente plaatst geen bordjes met 

verboden voor honden. 

� Waterbronpark / Rode Beek – er is 3 februari een bewonersbijeenkomst geweest. 

� Kwaliteit groen in het nieuwe winkelcentrum: de commissie miste het groen in de plannen, 

maar Gerard Dijkman heeft de tekeningen aan Margaret overhandigd en het blijkt mee te 

vallen. 

� Berg & Bos zomerpicknick: samen met de wijkraden Sprengen en Berg en Bos willen we een 

picknick gaan organiseren in het park. Als mensen ideeën hebben, kunnen ze contact 

opnemen met Bob van Dongen. 

� De volkstuinen op het Spartaterrein zullen niet gerealiseerd worden omdat er woningen 

komen. De commissie is op zoek naar een andere plek voor stadstuinen. 

 

Bouwen en Wonen 

Jolante van Oostrom vertelt over de commissie Bouwen en Wonen. De commissie houdt zich bezig 

met de bestemmingsplannen van onze wijk en de aangrenzende wijken, de bouwplannen, inspraak 

gemeentelijk beleid (woonagenda, handhavingsplan en het Kookboek). 

� Er komt een nieuw bestemmingsplan voor onze wijk. Er wordt een Nota van Uitgangspunten 

opgesteld, vervolgens wordt een concept bestemmingsplan opgesteld. Er wordt een 

wijkgericht beeldkwaliteitsplan gemaakt. Hierin wordt beschreven aan welke eisen 

gebouwen moeten voldoen. Dit wordt ook door de welstandscommissie gebruikt om te 

toetsen of bouwplannen aan de eisen voldoen. 

� Belangrijke thema’s van het bestemmingsplan zijn: kwaliteit van de woonbuurten / thema 

Buitenstad, variatie van functies (meer ruimte voor initiatieven van bewoners), voorkomen 

van leegstand en aandacht voor groen en openbare ruimte. De planning is als volgt: 

besluitvorming Nota van Uitganspunten wordt besproken in de PMA van 8 mei.  Nadat het 

definitief wordt vastgesteld, gaat de gemeente werken aan het concept Bestemmingsplan. In 

het najaar komt er een themabijeenkomst voor de bewoners over het voorstel 

Bestemmingsplan. Iedereen kan dan zijn wijzigingen mbt eigen omgeving inzien en er 
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commentaar op geven. Na het verwerken van de inspraak en het presenteren aan de 

gemeenteraad wordt er gewerkt aan een definitief voorstel van het Bestemmingsplan. Begin 

volgend jaar verwacht de gemeente dat Brink en Orden een definitief Bestemmingsplan zal 

hebben. 

� De commissie houdt zich bezig met andere bestemmingsplannen zoals de Spartahof, de 

locatie Asselsestraat 245 (C1000), project Groenewoud aan de Waterloseweg, de 

gemeentewerf en het park Berg en Bos, 5 woningen aan de PWA-laan en AGOVV (in 

samenwerking met andere wijkraden). 

� Bouwprojecten in uitvoering zijn: de verbouwing van de Willem III kazerne, de woningen aan 

de Paulus Potterlaan (zijn inmiddels opgeleverd), Orderbron Centrum voor Gezondheid, en 

het winkelcentrum Ordenplein (per 3 april in gebruik genomen).  

� Eline Konijnenberg (Goede Zorg) vertelt over een steunpunt zorg dat in de wijk opgericht 

gaat worden in het GOED. Wilma Hammond (Woonmensen) vertelt dat de Woonmensen 

spreekuur voor zorgvragen houdt in het Pluspunt. Beide instellingen willen veel gaan 

samenwerken en kunnen elkaar in hun taken aanvullen. 

� Gerard Laks vertelt iets meer over het project Groenewoud. Hier worden 

levensloopbestendige woningen gebouwd. Er zijn inmiddels tien deelnemers. Nadere 

informatie is bij Gerard Laks te verkrijgen.  

� Er is leegstand op diverse locaties: politieacademie, Westpoint, de Karweilocatie en het 

brandweerkantoor aan de PWA-laan. 

� Jolante van Oostrom licht toe wat het Kookboek van de gemeente inhoudt.  

� Gert Koornneef en Erik Bos kunnen iets vertellen over het strategische handhavingsplan van 

de gemeente. De gemeente wil toewerken naar een situatie waarin de wijkbewoners 

aangeven wat zij belangrijke punten voor handhaving vinden.  

� Jolante van Oostrom roept vrijwilligers op om actief mee te denken met de wijkraad.  

 

Jeugd en Jongeren 

Marinus Scheper vertelt over de commissie Jeugd en Jongeren: 

� Binnen de commissie is gesproken over een andere naam. De commissie zal voortaan de 

commissie Welzijn heten. 

� Er is veel ondergebracht onder GrOOt wOrden in Orden. Eind van het schooljaar (4 juli) zal er 

weer een eindfeest georganiseerd worden. Als mensen willen participeren, kunnen ze zich 

nog aanmelden. 

� De film WoOrden en Daden is door scholieren gemaakt over de wijk. De film zal binnenkort 

via You Tube te zien zijn.   

 

Verkeer 

Gerhard Brummelkamp vertelt uit welke leden de commissie bestaat. De doelstelling van de 

commissie is verkeer en verkeersveiligheid. Hij ontvangt veel reacties uit de wijk en verzoekt mensen 

hun ideeën als groep in te dienen ipv als individu.   

De volgende projecten zijn de afgelopen tijd aan de orde geweest:  

�  Vernauwing van het trottoir op de Asselsestraat. 

� Parkeeroverlast aan de Asselsestraat, Chamavenlaan, Sportlaan. Dit zijn parkeerders van de 

Belastingdienst, van de sportvelden en van de Willem III kazerne.  

� Renovatie Jachtlaan (vanaf AGOVV to de spoorwegovergang): het asfalt wordt vernieuwd, er 

komen diverse verbeteringen en aanpassingen. Dit project zal in fasen uitgevoerd worden. 

� Gevaarlijk punt voor fietsers op de hoek van de Asselsestraat en de Laan van Spitsbergen. 

� Abri (bushokje) bij het nieuwe winkelcentrum. 
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Gerard Beltman memoreert dat een zienswijze is ingediend op het bestemmingsplan voor het 

AGOVV-terrein. Voor de gemeentewerf loopt een bezwaarprocedure bij de Raad van State. Het is de 

wijkraad niet te doen om te procederen, maar we staan voor de leefbaarheid in de wijk.. 

 

7. Wethouder Paul Blokhuis over de toekomst van het wonen en de grote veranderingen in de 

zorg 

Paul Blokhuis denkt dat de zorg het belangrijkste thema van de toekomst wordt.  

In Orden zijn er huisartsen (HOED), fysiotherapie, de zorggroep Apeldoorn (Mandala) en verder is er 

nog veel zorg in de directe omgeving. Er zijn ontmoetingsplekken als het Pluspunt en Plexat. Verder is 

er zorg aan huis (huishoudelijk hulp, persoonlijke verzorging en verpleging). Er zijn grote 

ontwikkelingen gaande: het scheiden van wonen en zorg, extramuralisering (buiten instellingen) en 

de taken worden anders verdeeld. De zorgtaken komen minder bij de overheid te liggen en meer bij 

de samenleving. Bovendien is er minder bemoeienis van rijksoverheid, en meer van gemeenten en 

zorgverzekeraars.  

De wetten die voor de zorg van belang zijn: de zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en de 

AWBZ. Binnen de wetten zullen verschuivingen plaatsvinden en de verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering zal minder bij het rijk en meer bij de gemeente en de zorgverzekeraars komen te liggen. 

De gemeente zal de WMO-taken op zich nemen.  WMO staat voor Wet op Maatschappelijke 

Ondersteuning. 

Nieuw  binnen de WMO vanaf 1-1-15: het compensatiebeginsel verdwijnt, dit wordt 

maatwerkvoorziening. Jeugd gaat uit het takenpakket en nieuwe taken komen erin (begeleiding en 

beschermd wonen). Bezuinigingen zullen worden doorgevoerd.  

 De bezuinigingen die binnen de WMO worden doorgevoerd zijn:  

• huishoudelijke hulp – 40% (nu 16 miljoen)  

• begeleiding AWBZ – 25 % (nu 31 miljoen)  

• beschermd wonen – 0% (nu 38 miljoen)  

• de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt gekort  

• de jeugdzorg wordt met 15% gekort (nu 38 miljoen).  

Wat merkt u ervan? In het kader van de participatiesamenleving vinden de volgende acties plaats: 

het (keukentafel)gesprek; ‘eigen kracht’ inzetten: vrijwilligers, mantelzorgers en het informele 

netwerk; collectief aanbod ipv individueel; in instelling wonen wordt zeldzamer.  

Wat is er nodig? Een cultuuromslag: eerst kijken wat we zelf kunnen. Uitgaan van talenten ipv 

beperkingen. Passende huisvesting. Een overheid die blijft opkomen voor kwetsbare mensen.  

 

Gerard Beltman bedankt Paul Blokhuis voor zijn komst en nodigt hem uit vaker te komen. De 

implementatie zal de komende jaren nog veel inzet vragen. 

 

Gerard Beltman bedankt José Cvetanovic voor de prettige samenwerking die we gehad hebben en 

wenst haar veel succes in het stadsdeel Centrum. Hij overhandigt haar een bloemetje en een 

kleinigheid. 

 

Hans Amse spreekt een woord van dank uit voor Gerard Beltman die zo veel taken heeft verricht de 

afgelopen jaren. Hij neemt afscheid van hem als voorzitter van de commissie Groen en Kunst en 

overhandigt hem een bloemstukje.  

 

Pauze  
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8. Presentatie van natuurfotograaf Geurt Besselink 

Gerard Beltman introduceert Geurt Besselink bij de aanwezigen. Hij heet hem van harte.  De heer 

Besselink laat een bijzonder fraaie diapresentatie zien van natuur op de Veluwe. 

 

9. Behandeling van vragen en suggesties 

 De ingediende vragen zullen persoonlijk per mail of telefoon beantwoord worden. 

Jan Willem Visser (Hoefweg) vraagt wat te doen aan de hoge snelheid van auto’s op de Beatrixlaan 

tussen de Asselsestraat en de PWA-laan.  

Tevens meldt hij dat er een gevaarlijke situatie ontstaat op de Karwei-locatie. Het afval klettert op de 

stoep en je kunt niet bij de bushalte staan als het regent. Verder is er bij de laatste straffe wind al een 

daklat op de stoep gevallen.  

Hij vraagt zich af of het onderwerp zorg toegevoegd moet worden aan de commissie Welzijn. Dit 

vooral gezien het verhaal van wethouder Paul Blokhuis. 

Gerhard Brummelkamp heeft hem een mail gestuurd met de volgende informatie: te hard rijden is 

een algemeen zeer bekend probleem, niet alleen in onze wijk maar in heel Apeldoorn.  

Wat kunnen we daar aan doen? 

A: Onze wijk heeft de beschikking over een snelheid display. Daarmee maken we de bestuurders van 

de auto's attent op het feit dat ze op dat moment te snel rijden. We hebben een jaarplanning voor de 

display en die zit voor dit jaar al volgeboekt. De Beatrixlaan tussen de Asselsestraat en P.W. 

Alexanderlaan staat nu op de lijst voor 2015.  

B: Aanbrengen van verkeerdrempel(s) is een andere maatregel. Voordat we hiervoor een verzoek 

gaan indienen bij de gemeente, hebben we een collectieve klacht nodig van aanwonenden waarbij 

aangegeven wordt waar deze drempel dan gewenst is. Ervaring leert helaas dat er ook veel bewoners 

tegen een drempel zijn. Bijna niemand wil een drempel voor z'n deur.  

C: Tot slot, we zullen uw opmerking ook doorgeven aan onze wijkagent met het verzoek hierop toe te 

zien en eventueel te handhaven met controle op snelheid.  

Helaas wij hebben niet een directe oplossing voor u. 

Jolante van Oostrom heeft Jan Willem Visser het volgende laten weten: omdat dit locatie in bezit is 

van Nikkels bouw, heeft zij contact opgenomen met de heer Koornneef met de vraag om actie te 

ondernemen.  Dhr Koornneef is de inspecteur Handhaving van de gemeente. Zodra de wijkraad meer 

informatie heeft ontvangen over de maatregelen om de veiligheid te garanderen, zal Jolante van 

Oostrom contact met u opnemen. 

Marinus Scheper heeft per mail geantwoord: de naam Welzijn is gekozen om de focus van het welzijn 

van de jeugd en de jongeren te verleggen naar die van alle bewoners in de wijk. Uiteraard valt het 

onderwerp zorg hierbinnen. De invulling hiervan is nog wel onduidelijk. Om deze reden staan we 

open voor input vanuit de wijk en ook voor mensen die de commissie willen versterken. 

 

B. van Wermeskerken (PWA-laan) meldt dat de penningmeester het had over de ledenvergadering. 

Hij vraagt of elke bewoner van de wijk Brink en Orden automatisch lid is. Moet er ook contributie 

betaald worden? 

Hans Amse heeft per mail geantwoord: Het bestuur beschouwt de bezoekers van de  algemene 

vergaderingen,  die de presentielijst hebben getekend,  als leden; te meer daar de meesten van hen 

deze algemene vergaderingen regelmatig bezoeken. Door de wijkraad  wordt echter geen contributie 

geheven. 

 

Yvonne de Carpentier (PSA fractie) wil graag op de hoogte gebracht worden van de wensen van de 

buurt over de omleiding van het toeristenverkeer.  

Ook wil zij graag op de hoogte gesteld worden van de wensen van de buurt over welzijn en zorg. 



 

 6 

 

Peter den Besten (Pieter de Hoochlaan) meldt dat bewoners van de Pieter de Hoochlaan en de 

Ordermolenweg overlast ervaren van sluipverkeer richting de sportvelden en de kazerne. Ook de 30 

km wordt onvoldoende gehandhaafd. Hij vraagt of het een optie is om een maatregel als 

bijvoorbeeld eenrichtingverkeer in te stellen. 

Ook meldt hij dat bewoners van de Pieter de Hoochlaan nrs 118-130 zich zorgen maken om een 

mogelijke verplaatsing van het speelveldje op de hoek van de Pieter de Hoochlaan / Ordermolenweg 

en de komst van een hondenuitlaatplaats (HUP) op de huidige locatie van het speelveldje. Wat is de 

toegevoegde waarde van deze voorgenomen verplaatsing? Kan het niet anders? 

Gerhard Brummelkamp heeft hem per mail geantwoord: de veranderingen in de Koning Willem III 

kazerne, de toename van het aantal sportverenigingen in het sportpark Orderbos en daarbij nog de 

groei van het aantal leden, veroorzaken een toename van het verkeer.  

Onze commissie Verkeer heeft met de gemeente besproken dat door de wijzigingen in de K.W. III 

kazerne, met name de nieuwe parkeerplaats, te verwachten is dat de Ordermolenweg te veel belast 

wordt. De parkeerplaats zal gebruikt worden door militairen die daar maandag arriveren en vrijdag 

weer vertrekken.  Grote overlast is dan niet te verwachten, is men van mening. De praktijk zal het 

uitwijzen. Wij blijven het opvolgen. 

Toename van verkeer naar de bestaande sportvelden is bekend. Uw voorstel om eenrichtingwegen 

te realiseren is erg ingrijpend. Misschien is het voor u mogelijk om hiervoor een voorstel bij ons in te 

leveren, welke mede ondersteund wordt door buurtgenoten. Wij gaan dan daarmee in contact met 

de gemeente.  

Met betrekking tot het niet naleven van de maximum snelheid van 30 km, deze opmerking zullen wij 

doorgeven aan de wijkagent met het verzoek hierop toe te zien. Helaas is dit een algemeen probleem 

in Apeldoorn. Volgens ons is het nog verder uitbreiden van het aantal drempels in uw wijk niet aan te 

bevelen en geeft dat niet de gewenste oplossing. Onze wijk heeft de beschikking over een 

snelheidsdisplay. Daarmee maken we de bestuurder attent op het feit dat hij/zij te snel rijdt. We 

hebben een jaarplanning voor het plaatsen van deze display. Die is echter voor dit jaar en het eerste 

kwartaal van 2015 al volgeboekt. We zullen uw wijk inplannen voor het tweede kwartaal 2015. De 

door u gewenste locatie hiervan zien wij graag tegemoet. De display wordt bevestigd aan een 

lantaarnpaal. 

Opgave van straat en nummer van de lantaarnpaal is voldoende. 

Margaret Bakker heeft hem per mail het volgende laten weten: deze herindeling heeft 

plaatsgevonden na en in overleg met de bewoners aldaar. Tevens is er een open informatieavond 

geweest waarin o.a. deze herindeling aan de orde is geweest en waar vragen hierover zijn toegelicht. 

Argumenten voor de verplaatsing  hebben o.a. te maken met veiligheid voor spelende kinderen en 

honden die snel hun behoefte kunnen doen als ze uitgelaten worden. Ervaring met andere HUP's 

leert ons dat, indien de honden eerst over een speelveld lopen, hun behoefte daar doen ipv op de 

daartoe bestemde HUP. 

 

 

13. Sluiting 

De vicevoorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 22.30 uur. 

Hij nodigt alle aanwezigen uit nog een hapje en een drankje te nuttigen en nog even na te praten. 

 

 

 

Notulen goedgekeurd .d.d 
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Voorzitter     Secretaris 

 

 

 


