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Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 10-10-2017, Goede Herderkerk, Asselsestraat 
 
Aanwezig : bestuursleden: Hans Amse,  Margaret Bakker, Jancko Rijpma, Jolanda Boukari,  Bert 

Vierhout 
 21 leden volgens presentielijst. en 7 cie leden 
 Yvonne de Carpentier (PSA), Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn),  
 
Afwezig met kennisgeving:  Kor Flokstra (cie verkeer) 
 
Notulen : Laetitia Bosch/Jolanda Boukari 
 

 
1. Opening 
De interim voorzitter opent de vergadering en heet de bewoners van ons wijkgebied en alle andere 
geïnteresseerden welkom op deze Algemene Vergadering.   
De najaarsvergadering is weer opgezet met een aantal thematafels na het officiële gedeelte. 
Aanwezigen kunnen hier zelf onderwerpen aandragen waarover zij met wijkraadsleden, 
gemeentemedewerkers e.a. willen praten. 
Op de stoelen ligt het Wijknieuws met de agenda voor de vergadering van vanavond. De concept 
begroting  ligt ook op de stoelen evenals het verslag van de vorige Algemene Vergadering.  
 
 
2. Mededelingen, ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.  
Er is één afmelding binnengekomen, zie boven.  
 
 
3. Notulen AV van 12 april 2017 
De notulen worden goedgekeurd en hiermee vastgesteld met dank aan de notuliste.  
 
 
4. Begroting 2018 
Penningmeester Hans Amse geeft een toelichting. Na enkele vragen die door de penningmeester 
naar tevredenheid worden beantwoord, wordt de begroting bij acclamatie goedgekeurd.  De 
begroting wordt ingediend bij de gemeente.  
 
 
5. Bestuurlijke zaken 
Er zijn dit keer geen aftredende of nieuw te benoemen bestuursleden.  
 
Na dit punt gaan de aanwezigen uit elkaar, halen een drankje aan de bar en gaan dan naar de 
verschillende thematafels. 
Aan het eind van de avond wordt door de diverse bestuursleden kort weergegeven wat er zoal ter 
sprake is gekomen aan de thematafels. 
 
6. Thematafels 
Welzijn: 
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 Er is enige onrust over het voortbestaan van de brasserie in Mandala. Actie  overleg 
buurtregisseur met locatiemanager Mandala. 

 Een bewoner ziet wel eens mensen in het Sprengenpark, waarvan je je zou kunnen afvragen of 
dit mensen zijn die op enigerlei wijze hulp zouden willen/moeten krijgen. Het aanspreken van 
deze mensen gebeurt niet, zeker niet als er geen sprake is van overlast of men vermoedt dat er 
een directe noodzaak voor is. 

 Er is uitleg geven wat de commissie Welzijn zoal doet. Dit is ook na te lezen op de website, in het 
activiteitenverslag of activiteitenplan. 

 
Bouwen en Wonen: 
Westpoint 
Nog steeds vreemde en ongenode gasten. 
Een  mevrouw met partner die nu aan de Arbeidsstraat woont wil graag naar een toekomstig 
appartement in Westpoint. 
Met haar ook buurtgenoten die hetzelfde willen. 
Voor onze wijkraad een interessant en nieuw geluid dat de wijkraad mee zal nemen. 
 
Transferium Europaweg (eigenlijk verkeerspunt) 
Mensen aan tafel zijn voor het verplaatsen van overloop-Apenheul-parkeren naar dit eventueel nog 
te realiseren transferium. 
 
Duurzaamheid 
Mevrouw aan de Marezatenstraat dringt aan op o.a. zonnepanelen op Mandela en andere grote 
gebouwen in Orden en verder in Apeldoorn. 
Omdat er in de gemeente Apeldoorn volgens huidig inzicht van de gemeenteraad geen windmolens 
mogelijk zijn, moet er extra inspanning komen voor plaatsing zonnepanelen. 
 
Te weinig handhaving door gemeente 
Gemeente moet (wettelijk) reageren op meldingen van onoirbare zaken. 
Terugmelding van de gemeente naar melder is in vele gevallen noodzakelijk/gewenst. 
 
Nieuwe luifel Stadhuis  
Standpunt van een deelnemer aan thematafel: 
Luifel ziet er niet uit. 
Zonde van het geld. 
Beter is geld te besteden in de wijken b.v. in Brink & Orden 
 
Hondenbelasting 
Apeldoorn is één van de weinige Nederlandse gemeenten die nog hondenbelasting heft 
Het is niet eerlijk dat er geen poezenbelasting bestaat. 
 
Verkeer: 
De volgende punten zijn besproken: 
 Mountainbikers die hard over de stoep rijden aan de Asselsestraat t.h.v. nr. 339. Aan tafel wordt 

geopperd dat dit wel eens te maken kan hebben met de beroerde aansluiting van het fietspad 
bij de kruising met de Laan van Spitsbergen. 

 Bij de Driehuizerweg nr. 86 is een klacht over het moeilijk kunnen uitrijden van de oprit als er 
tegenover een auto geparkeerd is. 
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 Ondanks de handtekeningenactie van bewoners van de PWA-laan en een aangetekende brief 
aan de betreffende wethouder, is er nog geen reactie geweest op het veel te hard rijden op het 
stuk PWA-laan tussen de Beatrixlaan en de rotonde met de Jachtlaan. 

 Wat is er mogelijk om 30km zones duidelijker aan te geven? Geopperd wordt om meer te doen 
met aanduidingen op het wegdek. Ook is het een idee om bij het binnenrijden van de bebouwde 
kom van Apeldoorn een algemene limiet van 30 km te stellen, en voor sommige doorgaande 
wegen met borden aan te geven dat er als uitzondering 50 km mag worden gereden. 

 Wat zijn de plannen voor de kruising Asselsestraat/Laan van Spitbergen? 
 
Groen en Kunst: 
Er vonden gesprekken en discussies plaats a.d.h.v. eigen onderwerpen en de stellingen/vragen: 

 Wat is de ideale hondenuitlaatplaats 

 Kunst maakt iedereen gelukkiger 

 Alle sprengen boven de grond – geweldig idee! 

 Wat wil je meer in Brink & Orden 

 Wat wil je minder in Brink & Orden 

 Elke straat zijn eigen moestuin 

De volgende onderwerpen kwamen op tafel: 
1. Een bewoonster aan de Van Miereveltstraat vindt dat er te veel onkruid staat langs de 

bovengrondse spreng (Rode Beek) aan de Govert Flinckstraat. Zij vindt dit onveilig (als er een 

kind in het water valt, zie je het niet eens) en niet mooi. Zij heeft diverse malen 14055 

gebeld, maar er is nooit contact met haar opgenomen.  

2. Er komen diverse signalen dat er mogelijk “gedeald” wordt op de Koningslijn in de buurt van 

de voormalige Kringloop en op de Beatrixlaan bij de spoorweg. Graag ziet men dat er meer 

gehandhaafd wordt. Het advies wordt gegeven contact met de wijkagent op te nemen 

(spreekuur in het +Punt Orden elke maandag 14-15 uur of telefonisch op 0900-8844). 

3. Een bewoner van de een paar jaar geleden opgeleverde huizen aan de noordzijde van de 

Waterloseweg spreekt zijn waardering uit naar de gemeente voor het plan met wadi’s voor 

het groene gebied tussen zijn woning (en die van zijn buren) en de nieuwbouw aan het 

Groenewoud. 

4. Er is een klacht van een bewoner uit het Pelita-complex aan de Asselsestraat. Er wordt 

regelmatig geparkeerd op een groenstrook voor het pand door (klanten van) een 

autohandelaar aan de overkant. Er wordt geadviseerd eerst te melden dat men dit niet 

prettig vindt. Als dit niet helpt, kan men 14055 bellen. 

5. Een ideale hondenuitlaatplaats is veilig (voor hond en mens), ruim en schoon. Veilig betekent 

geen prikkeldraad en voldoende afscherming langs wegen en sociaal veilig door genoeg zicht 

van omliggende bewoners. Ruim betekent genoeg ruimte om te hollen voor de honden. 

Schoon betekent dat het terrein niet onnodig vervuild wordt door hondenpoep en dat het 

goed wordt schoongehouden door de gemeente. 

6. De groep hondenbezitters, die ontevreden was over de inrichting van de HUP bij de vijver en 

langs het spoor, heeft een duidelijke wens voor het nu geplande losloopterrein bij de 

Cortenbosch-school. Omhein het gehele stuk tussen de PWA-laan en de Ritbroekdwarsstraat. 

7. Veel hondenbezitters nemen een plastic zakje mee voor de hondenpoep, maar gooien dat bij 

een put in het riool. Het voorstel van een aantal hondenbezitters is om meer afvalbakken in 

de wijk te plaatsen om dit ongewenste gedrag te voorkomen. 
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8. Op twee locaties is er kritiek op berkenbomen in de wijk. Het gaat om nu al aanwezige 

bomen (Beatrixlaan tussen Schotweg en Sprengenweg) of geplande (Groenewoud). De 

overlast aan de Beatrixlaan bestaat uit drie punten: In het voorjaar valt de zeer fijnverdeelde 

bloesem en in de zomer tot de Kerst is er overlast van wantsen en bruine schilfers. Alle drie 

zijn zo fijn verdeeld dat ze door roosters gaan én deze ook verstoppen. Door de overwegend 

westenwind hebben vooral de huizen aan de oostzijde van de Beatrixlaan daar last van. De 

bomen staan er nu 5-10 jaar en men heeft de indruk dat de gemeente deze geplaatst heeft 

omdat ze relatief goedkoop zijn. Graag ziet men andere bomen zoals een eik. Aan de 

Groenewoud willen bewoners graag andere bomen dan de door de gemeente voorgestelde 

berken. Zeker in plaats van de mooie esdoorn, die gaan verdwijnen. 

 
Sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag, zodat de interim voorzitter iedereen bedankt voor 
zijn komst en inbreng en de vergadering sluit om 22.00 uur.  
 
 
 
Notulen goedgekeurd .d.d 
 
 
Voorzitter     Secretaris 


