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Algemene	  Vergadering	  Wijkraad	  Brink	  en	  Orden	  d.d.	  9-‐10-‐2013,	  Cortenbosch	  College	  –	  Prinses	  
Beatrixlaan	  
	  
Aanwezig	   :	  bestuursleden:	  Gerard	  Beltman,	  Jolanda	  Boukari,	  Hans	  Amse,	  Jolien	  Westerbroek,	  Bert	  

Vierhout,	  Gerhard	  Brummelkamp	  	  
	   57	  leden	  volgens	  presentielijst.	  	  
	   Roeli	  Maertens	  Kooi	  (Leefbaar	  Apeldoorn),	  José	  Cvetanovic	  (stadsdeelmanger),	  Jos	  

Reijerink	  (VVD),	  Mark	  Sandmann	  (D66),	  Ed	  Edelenbos	  (PSA),	  Ariane	  van	  Burg	  (Groen	  
Links),	  Bas	  Koers	  (Groen	  Links),	  Martin	  Frans	  (CDA),	  Jan	  van	  Eijk	  (buurtregisseur),	  Gerard	  
Dijkman	  (wijkbeheerder),	  Theo	  van	  Kerkhof	  (Gemeentebelangen),	  Henk	  van	  Setten	  
(Gemeentebelangen),	  Olaf	  Prinsen	  (wethouder),	  Hans	  Brouwer	  (wethouder),	  Erwin	  
Boogmans	  (gemeente	  Apeldoorn),	  Eddy	  van	  Essen	  (politie),	  Jan	  vd	  Linden	  (politie),	  Ismael	  
Fungo	  (Woonmensen),	  Harry	  Vos	  (dorpsraad	  Ugchelen),	  Wilma	  Pothoven	  (dorpsraad	  
Ugchelen)	  

	  
Afwezig	  met	  kennisgeving:	  aspirant-‐voorzitter	  Maaike	  Verbeek,	  Femie	  Stoverink,	  Michiel	  van	  Daalen,	  

Marion	  Bogers	  (gemeente,	  afdeling	  Jeugd	  /	  zorg	  en	  welzijn),	  de	  SGP,	  dhr.	  Van	  den	  Burg	  
	  
Notulen	   :	  L.	  Bosch	  
	  
	  
1. Opening	  
De	  vicevoorzitter	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  de	  aanwezigen	  welkom	  op	  deze	  Algemene	  
Vergadering,	  met	  name	  de	  wethouders	  Olaf	  Prinsen	  en	  Hans	  Brouwer,	  de	  wijkagenten	  en	  de	  
politieke	  partijen.	  	  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	  
de	  begroting	  2014.	  	  
	  
2. Mededelingen,	  ingekomen	  stukken	  
Er	  is	  een	  aanmelding	  binnengekomen	  van	  Groen	  Links,	  dat	  Bas	  Koers	  en	  Ariane	  van	  Burg	  deze	  avond	  
zullen	  bijwonen.	  Ook	  de	  heer	  Cor	  Broekhuis	  heeft	  zich	  aangemeld.	  Er	  zijn	  een	  aantal	  afmeldingen	  
binnengekomen,	  zie	  boven.	  	  
	  
3. Notulen	  AV	  van	  17	  april	  2013	  
Er	  zijn	  geen	  opmerkingen.	  De	  notulen	  worden	  goedgekeurd	  en	  hiermee	  vastgesteld	  met	  dank	  aan	  de	  
notuliste.	  	  
	  
4. Voorstellen	  van	  de	  begroting	  	  
De	  penningmeester	  geeft	  een	  korte	  toelichting.	  We	  hebben	  ca.	  €	  3000	  minder	  aan	  subsidie	  
ontvangen.	  Aan	  de	  andere	  kant	  hebben	  we	  komend	  jaar	  geen	  huisvestingskosten.	  Vanaf	  2014	  
moeten	  wij	  onze	  website	  in	  eigen	  beheer	  nemen.	  De	  aanwezigen	  keuren	  de	  begroting	  bij	  acclamatie	  
goed.	  	  
	  
5. Wijziging	  in	  het	  bestuur	  
Gerard	  Laks	  is	  per	  1	  augustus	  afgetreden	  als	  voorzitter.	  Maaike	  Verbeek	  heeft	  zich	  aangemeld	  om	  
deze	  taak	  over	  te	  nemen.	  Aftredend	  en	  herkiesbaar	  zijn	  Jolanda	  Boukari	  (secretaris)	  en	  Gerard	  
Beltman	  (voorzitter	  commissie	  Groen	  en	  Kunst	  en	  vicevoorzitter).	  Beiden	  worden	  bij	  acclamatie	  
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herkozen.	  Maaike	  Verbeek	  kon	  bij	  deze	  vergadering	  helaas	  niet	  aanwezig	  zijn	  en	  stelt	  zich	  via	  een	  
filmpje	  aan	  de	  aanwezigen	  voor.	  Zij	  wordt	  bij	  acclamatie	  aangenomen.	  
Jolante	  van	  Oostrom	  is	  toegetreden	  al	  s	  commissielid	  van	  de	  commissie	  Bouwen	  en	  Wonen.	  Femie	  
Stoverinck	  heeft	  zich	  aangemeld	  als	  nieuw	  redactielid	  van	  het	  Wijknieuws.	  	  
	  
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.	  	  

ü Er	  is	  een	  beeld	  onthuld	  van	  Piet	  Sleegers	  die	  de	  Wilhelminaring	  heeft	  ontvangen.	  
ü Er	  is	  een	  fietskaart	  gemaakt	  voor	  een	  route	  rondom	  de	  sprengenbeken	  in	  Orden.	  De	  route	  is	  

opgenomen	  in	  het	  Wijknieuws.	  
ü De	  Grift	  is	  bovengronds	  gebracht.	  
ü Bij	  de	  Rodebeek	  aan	  de	  bosrand	  wordt	  een	  nieuw	  plan	  uitgevoerd	  ,	  het	  zgn.	  Plan	  

Waterbronpark.	  Eind	  dit	  jaar	  wordt	  met	  de	  bewoners	  overlegd.	  	  
ü Er	  komt	  binnen	  het	  plan	  Orderbeek	  een	  waterspeelplaats	  in	  Waterloo	  bij	  de	  Frans	  van	  

Mierisstraat.	  De	  plannen	  zullen	  dit	  najaar	  en	  volgend	  voorjaar	  uitgevoerd	  worden.	  	  
ü Het	  park	  Berg	  en	  Bos	  is	  vernieuwd	  en	  onlangs	  geopend.	  
ü Het	  voetbalveld	  aan	  de	  Govert	  Flinckstraat	  is	  n.a.v.	  klachten	  van	  gebruikers	  verbeterd.	  

Verdere	  plannen	  zijn	  nog	  niet	  helemaal	  bekend.	  
ü Over	  het	  speelveld	  in	  het	  Sprengendorp	  wordt	  met	  buurtbewoners	  overlegd	  hoe	  de	  

geluidshinder	  verminderd	  kan	  worden.	  
ü Er	  zijn	  enige	  tijd	  geleden	  in	  de	  wijk	  ca.	  15	  boombanken	  geplaatst	  en	  een	  paar	  robuuste	  

fitnesstoestellen	  bij	  Mandala.	  Deze	  toestellen	  worden	  flink	  gebruikt.	  
ü Bij het	  +Punt	  is	  een	  kruidentuin	  gerealiseerd	  op	  initiatief	  van	  bewoners.	  Buurtbewoners	  

hebben	  ook	  de	  buurtboomgaard	  opgeknapt en	  deze	  fungeert	  als	  ontmoetingsplek	  	  voor	  de	  
buurt	  .	  	  

ü Het	  speelveld	  aan	  de	  Schapendoesweg	  zal	  met	  160	  m2	  verkleind	  worden.	  Met	  de	  bewoners	  
wordt	  overlegd	  over	  de	  nieuwe	  invulling.	  	  

	  
Bouwen	  en	  Wonen	  
Bert	  Vierhout	  vertelt	  over	  de	  commissie	  Bouwen	  en	  Wonen:	  

ü De	  gemeente	  is	  druk	  bezig	  met	  de	  nieuwe	  bestemmingsplannen	  waaronder	  die	  voor	  Brink	  en	  
Orden.	  Erwin	  Boogmans	  kan	  vragen	  over	  het	  bestemmingsplan	  voor	  onze	  wijk	  tijdens	  deze	  
vergadering	  beantwoorden.	  Deze	  plannen	  hebben	  een	  geldigheidsduur	  van	  10	  jaar.	  Eerst	  is	  
een	  structuurvisie	  opgesteld	  dat	  overhuivend	  is	  aan	  de	  bestemmingsplannen.	  	  Als	  wijkraad	  
hebben	  we	  behalve	  met	  het	  bestemmingsplan	  Brink	  en	  Orden	  ook	  te	  maken	  met	  
bestemmingsplannen	  voor	  aangrenzende	  wijken	  zoals	  het	  park	  Berg	  en	  Bos	  en	  het	  
bedrijventerrein	  ten	  zuiden	  van	  de	  spoorlijn.	  

ü Voor	  het	  bestemmingsplan	  Brink	  en	  Orden	  werkt	  de	  gemeente	  met	  een	  nieuwe	  werkwijze:	  
ü Andere	  rol	  van	  de	  overheid	  
ü Vorm	  geven	  samen	  met	  de	  bewoners	  
ü Ruimte	  voor	  maatschappelijke	  ontwikkelingen	  en	  initiatieven	  
ü Wijkgericht	  beeldkwaliteitsplan	  

Om	  deze	  redenen	  communiceert	  de	  gemeente	  met	  bewoners	  en	  belangengroepen.	  Zo	  is	  er	  
een	  klankbordgroep	  opgericht,	  een	  wijkschouw	  geweest	  en	  een	  themabijeenkomst	  en	  zal	  er	  
een	  burgerverslag	  gemaakt	  worden.	  	  De	  uitgangspunten	  van	  het	  bestemmingsplan	  zijn	  het	  
beleidskader	  (o.a.	  de	  Structuurvisie,	  het	  Buurtaanpakplan,	  het	  woningbouwprogramma,	  de	  
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Detailhandelsvisie,	  milieuzonering,	  groenstructuurkaart	  en	  het	  Nationaal	  Landschap),	  de	  
geldende	  bestemmingsplannen	  en	  leefbaarheid,	  duurzaamheid	  en	  maatschappelijke	  
ontwikkelingen.	  Belangrijke	  thema’s	  zijn:	  	  

ü 	  Kwaliteit	  woonbuurten	  
ü 	  Variatie	  van	  functies	  	  -‐	  hieraan	  moet	  meer	  ruimte	  worden	  geboden	  in	  het	  

bestemmingsplan	  
ü Voorkomen	  van	  leegstand	  
ü Groen	  en	  openbare	  ruimte	  

Eind	  oktober	  /	  begin	  november	  is	  er	  mogelijkheid	  tot	  inspraak	  op	  de	  nota	  van	  
Uitgangspunten.	  	  Vervolgens	  zal	  hierover	  besluitvorming	  plaatsvinden	  en	  een	  ontwerp	  
bestemmingsplan	  en	  beeldkwaliteitsplan	  opgesteld	  worden.	  Deze	  worden	  ter	  visie	  gelegd	  en	  
in	  mei	  2014	  kunnen	  er	  dan	  besluiten	  worden	  genomen.	  	  

ü De	  komende	  periode	  zal	  de	  commissie	  zich	  bezighouden	  met	  de	  volgende	  projecten	  en	  
bestemmingsplannen:	  

ü AGOVV	  (in	  samenwerking	  met	  andere	  wijkraden)	  
ü Spartahof	  
ü Waterloseweg	  e.o.	  
ü Julianalocatie	  (in	  samenwerking	  met	  wijkraad	  de	  Sprengen)	  
ü Asselsestraat	  tegenover	  H.	  Dunantlaan	  (naast	  C1000)	  
ü Karwei-‐locatie	  

ü Door	  de	  economische	  crisis	  zijn	  er	  vrij	  weinig	  activiteiten	  en	  is	  er	  een	  verlaagd	  
woningbouwcontingent	  door	  de	  Provincie	  vastgesteld.	  	  De	  volgende	  projecten	  liggen	  stil	  als	  
gevolg	  van	  de	  recessie:	  

ü Spartahof	  
ü Woningbouw	  op	  de	  locatie	  van	  de	  afgebrande	  woning	  op	  de	  PWA-‐laan.	  Het	  terrein	  is	  

onlangs	  opgeschoond,	  
ü Karwei-‐locatie.	  Hier	  komen	  geen	  woningen.	  
ü Waterloseweg	  e.o.	  	  Er	  is	  een	  nieuw	  initiatief	  gestart	  voor	  de	  bouw	  van	  

levensloopbestendige	  woningen	  met	  een	  Collectief	  Particulier	  Opdrachtgeverschap	  
(CPO).	  
	  

ü De	  volgende	  gebouwen	  staan	  leeg	  als	  gevolg	  van	  de	  recessie:	  
ü Westpoint	  Badhuisweg	  
ü Voormalig	  gebouw	  van	  de	  brandweer	  aan	  de	  PWA-‐laan	  
ü Diverse	  appartementen	  
ü Beatrixhal	  
ü Voormalige	  politieacademie	  aan	  de	  Kleiberg	  

ü Ontwikkelingen	  die	  wel	  doorgaan	  zijn:	  
ü Woningen	  van	  de	  woningbouwcorporaties	  
ü Ontwikkelingen	  op	  de	  Juliana	  ziekenhuislocatie.	  De	  financiering	  is	  echter	  nog	  niet	  

duidelijk.	  
ü Renovatie	  van	  de	  woningen	  in	  het	  Schilderskwartier.	  Het	  plan	  voor	  het	  

energieneutraal	  maken	  van	  de	  woningen	  is	  echter	  afgeblazen.	  
ü De	  volgende	  bouwprojecten	  zijn	  in	  uitvoering:	  

ü Verbouwing	  Koning	  Willem	  III	  kazerne	  
ü Vier	  woningen	  aan	  de	  Ritbroekstraat	  (voormalig	  Brinkhorst)	  
ü Woningen	  aan	  de	  Ruysdaellaan	  
ü Het	  nieuwe	  winkelcentrum	  
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ü Rondom	  het	  winkelcentrum	  zijn	  de	  woningen	  aan	  de	  Morinistraat	  en	  Hobbemalaan	  
bewoond.	  De	  woningen	  ter	  plaatse	  van	  het	  winkelcentrum	  zijn	  gesloopt	  en	  het	  
funderingswerk	  voor	  het	  nieuwe	  winkelcentrum	  is	  gestart.	  In	  het	  voorjaar	  van	  2014	  gaan	  de	  
winkels	  naar	  het	  nieuwe	  winkelcentrum	  verhuizen.	  Dekamarkt	  zal	  het	  spits	  afbijten.	  Na	  deze	  
verhuizing	  wordt	  het	  oude	  winkelcentrum	  omgebouwd	  tot	  GOED.	  Binnenkort	  wordt	  gestart	  
met	  het	  vervangen	  van	  de	  appartementen	  aan	  de	  Paulus	  Potterlaan	  door	  grondgebonden	  
woningen.	  Dit	  moet	  in	  het	  voorjaar	  van	  2014	  gereed	  zijn.	  	  De	  naam	  voor	  deze	  nieuwbouw	  is	  
“Bloemrijk”,	  verhuur	  deze	  14	  –	  deels	  multifunctionele	  –	  woningen	  vindt	  plaats	  via	  de	  
Woonmensen.	  Binnenkort	  wordt	  het	  aanbod	  gepubliceerd	  via	  “Woonkeus”.	  	  

ü Binnen	  Apeldoorn	  is	  men	  bezig	  met	  onderzoek	  naar	  het	  aanleggen	  van	  glasvezel	  voor	  snel	  
internet.	  Dit	  wordt	  uitgevoerd	  door	  Reggefiber.	  Aanleg	  in	  een	  wijk	  start	  pas	  nadat	  30%	  van	  
de	  aansluitingen	  een	  voorlopig	  contract	  heeft	  ondertekend.	  Men	  begint	  in	  Welgelegen	  en	  
Kerschoten,	  Brink	  en	  Orden	  heeft	  nog	  geen	  prioriteit.	  	  

ü Een	  speerpunt	  is	  duurzaamheid	  bij	  verbouw	  en	  nieuwbouw	  in	  onze	  wijk.	  Dit	  uit	  zich	  onder	  
meer	  in	  energiebesparing	  en/of	  energieneutraal	  bouwen.	  Ook	  komen	  er	  vernieuwde	  speel-‐	  
en	  recreatieplekken	  voor	  meer	  samenhang	  in	  onze	  wijk	  (zie	  bij	  de	  commissie	  Groen	  en	  
Kunst).	  

	  
Jeugd	  en	  Jongeren	  
Jolien	  Westerbroek	  vertelt	  over	  de	  commissie	  Jeugd	  en	  Jongeren:	  

ü Binnen	  het	  project	  GrOOt	  worden	  in	  Orden	  /	  Brede	  School	  is	  er	  een	  gewijzigd	  aanbod	  van	  
buitenschoolse	  activiteiten.	  De	  activiteiten	  zijn	  verlegd	  van	  de	  school	  naar	  wijklocaties.	  De	  
bedoeling	  is	  meer	  vrijwilligers	  uit	  de	  wijk	  te	  betrekken.	  Het	  project	  vindt	  plaats	  in	  
samenwerking	  met	  Wisselwerk,	  Accres,	  Markant,	  Coda	  en	  de	  gemeente.	  	  

ü Er	  vinden	  in	  samenwerking	  met	  Coda	  talige	  activiteiten	  plaats	  op	  maandag.	  Er	  is	  o.a.	  
aandacht	  voor	  sociale	  media,	  pr	  en	  schrijven.	  Het	  Kinderpersbureau	  zal	  in	  het	  
Wijknieuws	  ruimte	  krijgen	  om	  te	  publiceren.	  	  

ü In	  samenwerking	  met	  Accres	  zijn	  er	  op	  dinsdag	  sportactiviteiten,	  o.a.	  een	  sport-‐	  en	  
spelinstuif,	  zeskamp	  en	  een	  voetbalcompetitie.	  Dit	  voorjaar	  was	  er	  een	  sportdag	  van	  
de	  marechaussee.	  50	  kinderen	  waren	  actief	  in	  de	  Koning	  Willem	  III	  kazerne.	  	  

ü Op	  woensdag	  zijn	  er	  in	  samenwerking	  met	  Markant	  specials,	  bijvoorbeeld	  
waardeloos	  knutselen.	  

ü Op	  donderdag	  is	  er	  kunst	  en	  cultuur,	  eveneens	  in	  samenwerking	  met	  Markant.	  Er	  is	  
dan	  o.a.	  dans,	  zang	  en	  modeaccessoires	  ontwerpen.	  	  

ü Op	  vrijdag	  5	  juli	  was	  er	  een	  goed	  bezocht	  eindfeest,	  waarin	  de	  resultaten	  zijn	  
gepresenteerd.	  

ü De	  Happy	  Kids	  route	  moet	  een	  veilige	  route	  door	  Orden	  worden.	  De	  route	  wordt	  
voor	  en	  door	  kinderen	  gemaakt.	  Kinderen	  hebben	  hun	  oplossingen	  verbeeld	  in	  
maquettes,	  waaruit	  de	  gemeente	  tien	  haalbare	  ontwerpen	  zal	  kiezen.	  De	  uitvoering	  
gebeurt	  in	  samenwerking	  met	  kunstenaars	  en	  bedrijven	  uit	  Orden.	  

ü De	  container	  van	  7312	  heeft	  een	  nieuw	  jasje	  gekregen.	  	  
ü Op	  het	  Sprengenhonk	  is	  er	  elke	  woensdagmiddag	  van	  half	  twee	  tot	  half	  vier	  een	  instuif	  met	  

leuke	  activiteiten	  voor	  kinderen.	  Er	  is	  daar	  een	  nieuwe	  stagiaire	  die	  bruist	  van	  de	  ideeën.	  	  
ü In	  de	  herfstvakantie	  komt	  er	  een	  folder	  uit	  met	  het	  volledige	  activiteitenaanbod	  voor	  de	  

jeugd	  in	  het	  komende	  seizoen.	  
ü PR	  in	  Orden:	  het	  logo	  en	  de	  website	  van	  Alles	  in	  Orden	  is	  volop	  in	  ontwikkeling.	  Men	  wil	  een	  

overkoepelend	  en	  compleet	  beeld	  neerzetten,	  vooral	  gericht	  op	  activiteiten.	  Men	  wil	  graag	  
informatieborden	  Alles	  in	  Orden	  in	  de	  wijk	  plaatsen.	  Daarbij	  is	  belangrijk	  dat	  de	  plaatsing	  
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gebeurt	  op	  cruciale	  punten	  en	  er	  regelmatig	  updates	  plaatsvinden.	  Men	  zoekt	  nog	  
vrijwilligers	  uit	  de	  wijk	  voor	  het	  updaten	  van	  de	  informatieborden	  en/of	  de	  website.	  	  

ü De	  Kindervakantiespeldagen	  hebben	  plaatsgevonden	  in	  speeltuin	  Kindervreugd	  in	  week	  33	  
en	  34	  en	  werden	  afgesloten	  met	  een	  talentenjacht.	  

	  
Verkeer	  
Gerhard	  Brummelkamp	  stelt	  eerst	  de	  commissieleden	  voor:	  Michiel	  van	  Daalen,	  Arjan	  Everink,	  Wiebe	  
Okkema	  en	  Homme	  Schurer.	  Arjan	  Everink	  zal	  zijn	  functie	  helaas	  per	  1	  december	  neerleggen.	  De	  
commissie	  is	  nog	  op	  zoek	  naar	  een	  vervanger.	  De	  commissie	  heeft	  veel	  contact	  met	  Gerard	  Dijkman	  
van	  de	  gemeente.	  	  
De	  doelstelling	  van	  de	  commissie	  is	  verkeer	  en	  verkeersveiligheid	  en	  daarnaast	  onderhoud	  en	  aanleg	  
van	  wegen	  en	  paden.	  
Gerhard	  Brummelkamp	  vraagt	  om	  klachten	  en	  voorstellen	  niet	  als	  individu	  maar	  als	  groep	  bij	  de	  
commissie	  in	  te	  dienen.	  Dit	  gebeurt	  gelukkig	  al	  wel	  vaker.	  	  
De	  volgende	  projecten	  zijn	  de	  afgelopen	  tijd	  aan	  de	  orde	  geweest:	  	  

ü Het	  paaltje	  bij	  de	  Ordermolenweg	  is	  weggehaald	  en	  de	  wegversmalling	  is	  aangepast.	  
ü De	  parkeeroverlast	  op	  de	  Asselsestraat	  en	  de	  Chamavenlaan	  wordt	  veroorzaakt	  door	  

werknemers	  van	  de	  Belastingdienst.	  	  
ü De	  bestrating	  van	  de	  Frankenlaan	  is	  verhoogd	  en	  ook	  daar	  is	  een	  drempel	  aangebracht.	  De	  

maximale	  snelheid	  zal	  nog	  verlaagd	  worden	  naar	  30	  km/u.	  
ü De	  renovatie	  Jachtlaan	  vanaf	  de	  AGOVV-‐rotonde	  tot	  de	  spoorwegovergang.	  Het	  wegdek	  

wordt	  vernieuwd	  en	  er	  zullen	  diverse	  verbeteringen	  gerealiseerd	  worden.	  Er	  is	  een	  
informatieavond	  voor	  de	  bewoners	  geweest.	  De	  straat	  wordt	  smaller,	  er	  komen	  meer	  
parkeerplaatsen.	  Ook	  de	  riolering	  zal	  worden	  gereviseerd.	  

ü Het	  fietsgedeelte	  bij	  de	  rotonde	  bij	  AGOVV	  wordt	  aangepast.	  	  
ü De	  Frans	  van	  Mierisstraat/Ruysdaellaan/Zanderijweg	  worden	  gereviseerd.	  Er	  zullen	  

aanpassingen	  plaatsvinden	  betreffende	  het	  eenrichtingsverkeer	  en	  het	  parkeren.	  
ü Het	  kruispunt	  Jachtlaan	  /	  Zanderijweg	  /	  Blekersweg	  wordt	  aangepakt.	  Voor	  vrachtverkeer	  

langer	  dan	  12	  meter	  worden	  er	  verkeersmaatregelen	  genomen.	  Hierover	  is	  al	  overleg	  
geweest	  met	  de	  bedrijven	  in	  die	  omgeving.	  Deze	  zijn	  akkoord	  met	  het	  voorstel.	  

ü Er	  is	  een	  gevaarlijke	  bocht	  voor	  fietsers	  bij	  de	  hoek	  van	  de	  Asselsestraat	  en	  de	  Laan	  van	  
Spitsbergen.	  De	  commissie	  heeft	  hierover	  met	  de	  gemeente	  overlegd.	  De	  gemeente	  heeft	  
aangegeven	  hiervoor	  op	  dit	  moment	  geen	  geld	  beschikbaar	  te	  hebben.	  

ü De	  wijkraad	  heeft	  de	  beschikking	  gekregen	  over	  een	  snelheidsdisplay	  en	  de	  commissie	  mag	  
nu	  bepalen	  waar	  hij	  komt	  te	  hangen.	  	  

ü Op	  de	  Orderparkweg	  moeten	  snelheidsbeperkende	  maatregelen	  genomen	  worden.	  
ü Het	  kruispunt	  Sprengenweg	  /	  Kennedylaan	  /	  H.	  Dunantlaan	  is	  sterk	  verbeterd.	  	  

	  
7. Nieuw	  winkelcentrum,	  toelichting	  door	  Olaf	  Prinsen,	  wethouder	  
Olaf	  Prinsen	  bedankt	  de	  wijkraadsleden	  voor	  hun	  inzet.	  	  
De	  bouw	  van	  het	  winkelcentrum	  ligt	  helemaal	  op	  schema.	  De	  woningen	  zijn	  gesloopt	  en	  de	  fundering	  
is	  gelegd.	  Als	  de	  planning	  goed	  blijft	  lopen,	  kan	  het	  nieuwe	  winkelcentrum	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  
volgend	  jaar	  geopend	  worden.	  Hij	  roept	  de	  bewoners	  op	  ook	  nu	  nog	  hun	  boodschappen	  te	  blijven	  
doen	  in	  het	  winkelcentrum,	  ondanks	  dat	  er	  op	  dit	  moment	  minder	  parkeerruimte	  is.	  	  
Olaf	  Prinsen	  neemt	  met	  een	  paar	  goedgekozen	  woorden	  en	  een	  cadeautje	  afscheid	  van	  Gerard	  Laks.	  
Hij	  prijst	  zijn	  betrokkenheid	  en	  vasthoudendheid	  en	  bedankt	  hem	  voor	  zijn	  inzet.	  
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Pauze	  met	  muzikaal	  intermezzo	  door	  Tim	  Koldenhof	  producties	  
	  
8. Jan	  van	  Eijk,	  buurtregisseur	  vertelt	  over	  zijn	  werk	  en	  de	  actuele	  ontwikkelingen	  in	  ons	  

wijkraadsgebied	  
Jan	  van	  Eijk	  laat	  een	  aantal	  dia’s	  zien	  van	  activiteiten	  die	  de	  afgelopen	  tijd	  hebben	  plaatsgevonden.	  
Als	  buurtregisseur	  zorgt	  hij	  ervoor	  dat	  mensen	  met	  elkaar	  in	  contact	  komen.	  Hij	  coördineert	  de	  
diverse	  groepen	  die	  binnen	  de	  wijk	  actief	  zijn:	  woningcorporaties,	  bewoners,	  wijkagenten	  enz.	  	  
Mensen	  in	  Orden	  wonen	  met	  plezier	  in	  hun	  buurt.	  Jan	  van	  Eijk	  maakt	  deel	  uit	  van	  een	  welzijnsteam,	  
dat	  nog	  zichtbaarder	  aanwezig	  zal	  zijn.	  	  
Hij	  spreekt	  nog	  enkele	  lovende	  woorden	  over	  Gerard	  Laks.	  
	  
9. Stand	  van	  zaken	  Brink	  &	  Orden,	  toelichting	  door	  José	  Cvetanovic,	  stadsdeelmanager	  
José	  Cvetanovic	  heeft	  herinneringen	  verzameld	  aan	  Gerard	  Laks.	  Aanwezigen	  kunnen	  deze	  nog	  
aanvullen.	  Zelf	  haalt	  zij	  ook	  enkele	  herinneringen	  op,	  o.a.	  in	  verband	  met	  het	  winkelcentrum.	  Ze	  
bedankt	  hem	  voor	  de	  fantastische	  samenwerking.	  	  
	  
10. Erwin	  Boogmans,	  gemeente	  Apeldoorn,	  beantwoordt	  vragen	  over	  het	  nieuwe	  

bestemmingsplan	  
	  Erwin	  Boogmans	  verduidelijkt	  het	  proces	  rond	  de	  totstandkoming	  van	  het	  bestemmingsplan.	  De	  
wijkraad	  is	  vanaf	  het	  begin	  betrokken,	  er	  is	  een	  wijkschouw	  geweest.	  Er	  zijn	  vier	  hoofdthema’s	  
vastgesteld.	  Mensen	  willen	  hun	  buurtjes	  beschermen.	  Ook	  de	  levendigheid	  in	  de	  buurt	  vindt	  men	  
van	  belang.	  De	  gemeente	  heeft	  nu	  een	  nota	  van	  uitgangspunten	  samengesteld,	  die	  vanaf	  31	  oktober	  
ter	  inspraak	  ligt.	  	  
Frans	  Lenting	  vraagt	  naar	  de	  deelplannen	  van	  de	  PWA-‐zone	  –	  hoe	  passen	  die	  binnen	  het	  
bestemmingsplan.	  Erwin	  Boogmans	  antwoordt	  dat	  alle	  kleinere	  plannen	  opgenomen	  worden	  in	  het	  
grote	  plan.	  	  
Jolien	  Westerbroek	  vraagt	  hoe	  het	  zit	  met	  leegstand.	  Binnen	  de	  gemeente	  wordt	  over	  dit	  probleem	  
nagedacht,	  maar	  we	  blijven	  afhankelijk	  van	  de	  eigenaar.	  Wel	  wordt	  binnen	  het	  bestemmingsplan	  
tijdelijke	  bestemming	  mogelijk	  gemaakt.	  
Alma	  Bezemer	  heeft	  gehoord	  dat	  er	  belangstelling	  is	  om	  stadstuintjes	  aan	  te	  leggen	  op	  het	  
Spartaterrein.	  Wat	  is	  de	  weg	  die	  zij	  hiervoor	  kan	  bewandelen?	  De	  gemeente	  zou	  kunnen	  bemiddelen	  
tussen	  Ons	  Huis	  (eigenaar)	  en	  bewoners.	  	  
Dhr.	  Bennekum	  vraagt	  of	  al	  bekend	  is	  wat	  er	  gaat	  gebeuren	  met	  het	  gebouw	  naast	  de	  C1000.	  
Margaret	  Bakker	  antwoordt	  dat	  dit	  een	  woonzorgcentrum	  wordt.	  	  
Gerard	  Beltman	  bedankt	  Erwin	  Boogmans	  voor	  zijn	  bijdrage.	  
	  
11. Behandeling	  van	  vragen	  en	  suggesties	  
Mevr.	  Berends	  (Van	  Miereveltstraat)	  vraagt	  of	  er	  een	  bord	  kan	  komen	  aan	  het	  einde	  van	  de	  Van	  
Miereveltstraat	  51	  bij	  de	  witte	  paaltjes	  met	  een	  verbod	  om	  honden	  uit	  te	  laten.	  	  
Margaret	  Bakker	  reageert	  dat	  de	  commissie	  dit	  soort	  vragen	  heel	  vaak	  krijgt.	  De	  gemeente	  plaatst	  
deze	  borden	  echter	  niet.	  Wel	  is	  er	  een	  mogelijkheid	  dat	  de	  woningbouwvereniging	  of	  de	  bewoners	  
zelf	  een	  bordje	  plaatsen.	  José	  Cvetanovic	  vult	  nog	  aan	  dat	  er	  binnenkort	  gecontroleerd	  gaat	  worden	  
door	  het	  team	  Handhaving.	  De	  wijkraad	  kan	  dergelijke	  probleempunten	  doorgeven	  aan	  het	  team.	  
	  
Jolante	  van	  Oostrom	  vraagt	  mede	  namens	  de	  bewoners	  van	  de	  Chamavenlaan,	  Asselsestraat	  en	  
Bructerenlaan	  of	  de	  gemeente	  tot	  een	  tijdelijke	  oplossing	  kan	  komen	  met	  de	  eigenaar	  van	  het	  
AGOVV-‐terrein,	  zodat	  de	  belastingdienst	  daar	  weer	  mag	  parkeren.	  	  
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Gerhard	  Brummelkamp	  erkent	  het	  probleem	  en	  hoopt	  dat	  er	  een	  oplossing	  te	  vinden	  is.	  AGOVV	  
reageert	  niet	  op	  zijn	  pogingen	  met	  hen	  in	  contact	  te	  komen.	  
	  
M.	  van	  Wermeskerken	  (PWA-‐laan)	  vraagt	  om	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  het	  kruispunt	  PWA-‐laan	  /	  
Beatrixlaan	  in	  verband	  met	  het	  oversteken	  van	  leerlingen	  van	  het	  Cortenbosch	  die	  les	  krijgen	  aan	  de	  
Blekersweg.	  
Gerhard	  Brummelkamp	  kent	  de	  situatie,	  hij	  zal	  het	  punt	  met	  de	  gemeente	  bespreken.	  	  
	  
Bram	  de	  Bruin	  (Jachtlaan)	  vraagt	  of	  er	  nog	  een	  bijzonder	  subsidiepotje	  is	  als	  een	  buurt(je)	  collectief	  
overgaat	  tot	  plaatsing	  van	  zonnepanelen.	  	  
Theo	  van	  Es	  (gemeente)	  vertelt	  dat	  er	  tot	  1	  juli	  2014	  een	  subsidieregeling	  is	  voor	  woningisolatie,	  niet	  
voor	  zonnepanelen.	  Isolatie	  is	  vaak	  nog	  doeltreffender.	  Op	  de	  website	  van	  de	  gemeente	  is	  de	  
regeling	  te	  vinden	  evenals	  een	  aanvraagformulier.	  
	  
Ron	  Zweedijk	  (BHW)	  vraagt	  of	  er	  nog	  iets	  te	  melden	  is	  met	  betrekking	  tot	  een	  mogelijk	  verbod	  voor	  
vrachtwagens	  en	  bussen	  tussen	  de	  Laan	  van	  Westenenk	  en	  de	  Victor	  Boys.	  
Gerhard	  Brummelkamp	  vertelt	  over	  het	  project	  Vrachtverkeer	  uit	  de	  woonwijken.	  	  
	  
12. Rondvraag	  
Ron	  Zweedijk	  vraagt	  of	  er	  mensen	  aanwezig	  zijn	  die	  de	  laatste	  tijd	  problemen	  hebben	  met	  internet.	  
Er	  komt	  niet	  veel	  reactie.	  
	  
Gerard	  Beltman	  spreekt	  namens	  de	  wijkraad	  zijn	  waardering	  uit	  voor	  Gerard	  Laks	  en	  het	  vele	  werk	  
dat	  hij	  de	  afgelopen	  jaren	  met	  veel	  inzet	  en	  toewijding	  heeft	  verzet.	  Hij	  prijst	  zijn	  enthousiasme	  en	  
zijn	  capaciteiten	  om	  mensen	  mee	  te	  slepen.	  Hij	  memoreert	  het	  winkelcentrum	  en	  het	  Wijknieuws.	  
Hij	  overhandigt	  Gerard	  Laks	  een	  afscheidscadeau.	  Gerard	  Beltman	  bedankt	  ook	  Tony	  voor	  haar	  
bereidheid	  haar	  man	  zo	  vaak	  af	  te	  staan	  aan	  het	  wijkraadswerk.	  	  
Gerard	  Laks	  bedankt	  iedereen	  voor	  hun	  lovende	  woorden.	  Hij	  heeft	  er	  alle	  vertrouwen	  in	  dat	  Maaike	  
Verbeek	  zijn	  taak	  goed	  kan	  overnemen.	  Hij	  vraagt	  de	  aanwezigen	  haar	  te	  steunen.	  	  
	  
13. Sluiting	  
De	  vicevoorzitter	  bedankt	  iedereen	  voor	  zijn	  komst	  en	  inbreng	  en	  sluit	  de	  vergadering	  om	  22.00	  uur.	  
Hij	  nodigt	  alle	  aanwezigen	  uit	  nog	  een	  hapje	  en	  een	  drankje	  te	  nuttigen	  en	  op	  informele	  wijze	  
afscheid	  van	  Gerard	  Laks	  te	  nemen.	  
	  
	  
	  
Notulen	  goedgekeurd	  .d.d	  
	  
	  
Voorzitter	   	   	   	   	   Secretaris	  
	  
	  
	  


