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Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 12-10-2016, SG Sprengeloo – Prinses 
Beatrixlaan 
 
Aanwezig : bestuursleden: Hans Amse,  Margaret Bakker, Jancko Rijpma, Jolanda Boukari,  Bert 

Vierhout, Jorina Ploeg 
 31 leden volgens presentielijst.  
 Erica Schmahl (VVD), Yvonne de Carpentier (PSA), Sukran Arsoy (Lokaal Apeldoorn), Eddy 

van Essen , Jan vd Linde (Politie), Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn), 
M. Kleinleugenmors (Stimenz) 

 
Afwezig met kennisgeving:  Groen Links, Jancko Rijpma (commissie Verkeer) 
 
Notulen : Laetitia Bosch 
 

 
1. Opening 
De interim voorzitter opent de vergadering en heet de bewoners van ons wijkgebied  en alle andere 
geïnteresseerden welkom op deze Algemene Vergadering.   
Op de tafels ligt het Wijknieuws en de agenda voor de vergadering van vanavond. De concept 
begroting ligt ook op de tafels evenals het verslag van de vorige Algemene Vergadering. 
 
2. Mededelingen, ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.  
Er is een aantal afmeldingen binnengekomen, zie boven.  
 
3. Notulen AV van 20 april 2016 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en hiermee vastgesteld met dank aan de 
notuliste.  
 
4. Goedkeuring begroting 
Penningmeester Hans Amse geeft een toelichting op de concept begroting. De aanwezigen stemmen 
hier bij acclamatie mee in. De penningmeester zal de begroting op korte termijn indienen bij de 
gemeente. 
 
5. Bestuurlijke zaken 
Aftredend en herkiesbaar zijn Jolanda Boukari (secretaris) en Jancko Rijpma (voorzitter commissie 
Verkeer). Zij worden bij acclamatie herkozen. De voorzitter bedankt hen voor hun inzet de afgelopen 
jaren. Margaret Bakker treedt af als voorzitter van de commissie Groen en Kunst. Er is nu een 
vacature voor deze functie. John Verhoek en Laetitia Bosch vertrekken als redactieleden van het 
Wijknieuws. Margaret Bakker bedankt de vertrekkende personen voor hun inzet en overhandigt hun 
een blijk van waardering. Er is een nieuw redactielid voor het Wijknieuws gevonden in de persoon 
van Jolet Bakker. Zij stelt zich kort voor. De wijkraad is nog op zoek naar een derde redactielid.  
 
6. Thematafels 
Aan de thematafels is het volgende besproken:  
Welzijn: 

 De snoeproute van het Cortenbosch college en de AH aan de Schapendoesweg zou weer wat 
meer aandacht mogen krijgen. Jan van der Linden, wijkagent,  geeft aan dat dit door hen wel in de 
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gaten gehouden wordt, maar dat voornamelijk het bestuur van de school hier nog niet echt het 
belang van inziet.  

 Troep wordt er op meerdere plekken gezien in onze wijk. Bij Speeltuin Kindervreugd en bij de 
beek in Orden ligt vaak troep. Eddy van Essen, wijkagent, geeft aan dat hier ook zeker een taak 
van de wijkagent ligt. 

 Er wordt door de wijkraad gekeken naar een extra prullenbak bij het paadje achter speeltuin 
Kindervreugd (hondenuitlaatveldje). De zakjes met drollen worden hier gedumpt of zelfs over de 
omheining van de speeltuin gegooid. Wim Bergink gaf aan dat er door de gemeente voor gekozen 
is om een aantal prullenbakken weg te halen in verband met bezuinigingen, maar dat er duidelijk 
naar gekeken moet worden of dit wel de juiste plekken zijn.  

 Er werd door buurtbewoners van het Orderplein aangegeven dat er regelmatig gedeald wordt op 
het plein en dat er weinig aan gedaan werd. De politie legde uit dat er wel degelijk wat aangedaan 
wordt, maar dat dit niet altijd zichtbaar is voor de omgeving. Doorgeven van kentekens aan politie 
wordt door hen aan een dienst doorgegeven die daar voor aangesteld is. Ook werd aangegeven 
door de politie dat zij liever weten waar gedeald wordt, zodat zij dit in de gaten kunnen houden 
en ook op die manier in goede banen kunnen leiden. Nu veroorzaken de dealers en de bezoekers 
geen overlast. 

 Hangjongeren veroorzaken op verschillende plekken overlast. Er wordt door diverse instanties wel 
het één en ander overlegd, maar de terugkoppeling naar m.n de aangevers van de overlast is er 
niet.  Begrijpelijk dat de wet op de privacy een belangrijke rol speelt, maar de aangevers missen 
nu de oplossingen/acties die ondernomen zijn, zodat zij hierop niet kunnen inspelen. Dit wordt 
ook beaamd door diverse organisaties die hiermee te maken hebben. 

 
Bouwen en Wonen: 
De volgende problemen worden uit de Germanenlaan gemeld: 

 Veel en hinderlijk afval door te vroeg opgehangen zakken aan afvalhaken aan lantaarnpalen. 

 Druk verkeer dat te hard rijdt van en naar het winkel- en medisch centrum. 

 Te veel en te laat lawaai van Lumido en evenementen in sportpark en stadscentrum. Bewoners 
ervaren het lawaai als ‘’wonen in een pretpark’’. 

 Overlast van buren (die o.a. blowen). 
Antwoorden van Wim Bergink: 

 In andere wijken is na uitgebreide informatie de situatie bij de afvalhaken verbeterd. In Orden is 
dit niet gelukt. Rond de jaarwisseling zal het systeem met de afvalhaken worden geëvalueerd. Als 
het systeem met afvalhaken veel problemen blijft opleveren, zou het stoppen met het systeem 
een mogelijkheid kunnen zijn. 

 Onlangs heeft een verkeersonderzoek (metingen van aantallen en snelheden) op de 
Germanenlaan plaatsgevonden. Binnenkort volgt analyse en rapportage. 

 De gemeente werkt aan een zogenaamd evenementenbeleid. In het huidige voorstel zullen bij 
veel evenementen strengere eisen worden gesteld aan geluidssterkte en de sterkte van 
bastonen. 

 De problematiek is onderzocht en wordt nu aangepakt. 
 
Bewoner van de Waterloseweg achter de nieuwbouw van de 12 woningen aan de Groenwoudslaan: 

 Een hondenuitlaatplaats in de groenstrook tussen de Waterloseweg en de Groenwoudslaan is 
ongewenst. (Aandachtspunt voor cie Groen en Kunst.) 

 Onveilige verkeersoversteek voor veelal fietsende schoolkinderen op kruising Europaweg-
Holthuis. Voorstel om dit op te lossen met een middengeleider ter plaatse. Omdat dit punt 
buiten onze wijk valt, zal Wim Bergink dit opnemen met zijn collega voor Zuidwest. 
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Wijkagent Eddie van Essen deelt mee: 

 Blowen is niet verboden, ook niet bij portiekappartementen aan de noordzijde van de 
Germanenlaan. 

 Er zijn grote zorgen over psychiatrische patiënten die uit zorginstellingen naar woonbuurten 
verhuizen. Dit vraagt extra aandacht in de wijken. Feitelijk is dit verschuiven van kosten vanuit de 
psychiatrische zorg naar woningcorporaties en politie.  

 
Overige: 

 Stadscamping: kampeerders zullen veel overlast ondervinden van overloopparkeren van 
Apenheul op de oefenvelden van AGOVV. De wijkraad vindt deze eventuele combinatie uiterst 
ongelukkig. 

 Treinen met gevaarlijke stoffen: de wijkraad heeft maandag 17 oktober een gesprek met 
wethouder Kruithof. De wijkraad zal aangeven dat ondanks de jongste halvering van het aantal 
gevaarlijke transporten het aantal nog veel en veel te hoog is. 

 
Verkeer: 
Pieter de Hoochlaan:  

 slecht wegdek. 
 
Waterloseweg: 

 Fietsers van Cortenbosch en Sprengeloo die het spoor oversteken, stuiten dan op gevaarlijk snel 
rijdend verkeer op Holthuis. Dat is strikt genomen een andere wijkraad, maar wel iets om door te 
geven. 

 
Beatrixlaan: 

 Te snel rijden, vooral ook een gevaar voor scholieren. Verkeersdrempels? 
 
PWA-laan: 

 Veel te snel rijden ’s avonds, eigenlijk meer racen. Via de buitenlijn is dit ook al gemeld bij de 
gemeente. Ook hier wellicht drempels? 

 
Schaapweg: 

 De heg op de hoek van de Schotweg en de Schaapweg is veel te hoog. Ook al gemeld via de 
buitenlijn. 

 
AGOVV-terrein parkeren: 

 Ter plekke is een lijst met handtekeningen van tegenstanders gemaakt (15 namen). 
 
Groen en Kunst: 

 Water in de Badhuisspreng (voeden vanaf de Orderbeek / Sprengenpark (Pomp?) / 
Driehuizerspreng); 

 Lindebomen in de Schaapweg (dit punt werd aangedragen door de heer en mevrouw Wolf) -> 
aanplant nieuwe bomen; 

 Braakliggend terrein Waterloseweg en nieuwbouwwoningen. De heer Toeter (Waterloseweg 46) 
vreest voor een hondenuitlaatplaats; 

 Waterpomp de Veenmoes -> Ineke Lutter; 
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 Loslopende honden bij de Driehuizerspreng (bij Sparta Luce / John Verhoek). Er wordt door de 
politie niet gehandhaafd; 

 Troep in de Rode beek -> Advies is de buitenlijn van de gemeente te bellen 14055 / internet; 

 Adopteer een straat om onkruid te inventariseren (advies). 
 
 

Sluiting 
De interim voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering. Zij nodigt 
alle aanwezigen uit nog een hapje en een drankje te nuttigen en nog even na te praten. 
 
 
 
Notulen goedgekeurd .d.d 
 
 
Voorzitter     Secretaris 


