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Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 12-4-2017, SG Mandala – Sportlaan 2 
 
Aanwezig : bestuursleden: Hans Amse,  Margaret Bakker, Jancko Rijpma, Jolanda Boukari,  Bert 

Vierhout 
 40 leden volgens presentielijst.  
 Tim Kamphuis (VVD), Yvonne de Carpentier (PSA), Jasper van Alten (PvdA), Jeroen Stikker 

(D66), Hessel Dooper (CDA), Eddy van Essen (Politie), Wim Bergink (stadsdeelmanager 
gemeente Apeldoorn), André ter Horst, Gijs van de Ridder (gemeente Apeldoorn), Jan 
van Eijk (Stimenz) 

 
Afwezig met kennisgeving:  Jolien Westerbroek, Bob van Dongen, Jorina Ploeg, Jeanette van Dijk 

(stadsdeelbeheerder) 
 
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.  Ook een hartelijk welkom voor de 
vereniging Oud Apeldoorn.  
De voorjaarsvergadering met een presentatie van de diverse commissies, is wat traditioneler dan de 
najaarsvergadering. 
Op de tafels ligt het Wijknieuws met de agenda voor de vergadering van vanavond. Het financieel 
verslag ligt ook op de tafels evenals het verslag van de vorige Algemene Vergadering. Het Wijknieuws 
ziet er weer erg mooi uit.  
 
 
2. Mededelingen, ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.  
Er is een aantal afmeldingen binnengekomen, zie boven.  
De secretaris vraagt toestemming om de antwoorden op de bewonersvragen te notuleren die 
vanavond nog niet beantwoord worden. De vragenstellers krijgen uiteraard ook persoonlijk 
antwoord van het betreffende bestuurslid. De aanwezigen stemmen hiermee in.  
 
 
3. Notulen AV van 12 oktober 2016 
Blz. 1, punt 6: de snoeproute loopt niet alleen vanaf de AH maar ook vanaf de Boni. 
De notulen worden inclusief aanvulling goedgekeurd en hiermee vastgesteld met dank aan de 
notuliste.  
 
 
4. Financieel Verslag 2016 
Penningmeester Hans Amse geeft een toelichting. Er is een batig saldo van ca. vierduizend euro. Dit 
geld kan terug naar de gemeente, maar het is ook mogelijk de algemene reserve aan te vullen tot het 
maximum bedrag en het overblijvende geld te bestemmen voor landschappelijke verfraaiing van 
diverse punten in de wijk. Het bestuur vraagt de bewoners om suggesties voor plekken door te geven 
aan het secretariaat.  
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Er was ook geld gereserveerd voor het plaatsen van een mozaïekbank bij het winkelcentrum. Dit is 
door ruimtegebrek en doordat meerdere partijen hierbij waren betrokken niet gelukt. Nu is het plan 
in de buurt van de PWA-laan een historisch punt te realiseren dat refereert aan de spoorlijnen die 
daar gelopen hebben. Gedacht wordt aan een picknickbank  bij de Beatrixlaan en een 
informatiebord. We wachten nog wel op  de definitieve plannen van de gemeente. 
De penningmeester vraagt namens het bestuur de aanwezigen toestemming om de beschikbare 
gelden te bestemmen voor deze plannen. Het lijkt de aanwezigen een leuk plan. 
 
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.  De leden zijn vanavond niet 
aanwezig. De commissie heeft wel een schriftelijke verklaring opgesteld waarin zij voorstelt het 
bestuur decharge te verlenen. De secretaris leest dit stuk voor. De aanwezigen stemmen bij 
acclamatie in met de decharge van het bestuur. 
Henk Baas treedt af als kascommissielid, de penningmeester vraagt of het reservelid de heer Hoving 
wil toetreden tot de commissie. De heer Hoving stemt toe. Er wordt verzocht om een reservelid. 
Theo van Essen biedt zich aan.  
 
 
5. Bestuurlijke zaken 
Er is een vacature voor de voorzitter van de commissie Groen en Kunst. Jorina Ploeg is in verband 
met een nieuwe baan afgetreden als voorzitter van de commissie Welzijn. Dus ook hier is een 
vacature.  In de commissie Groen en Kunst heeft Peter Kranenburg afscheid genomen. De interim 
voorzitter bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen jaren en overhandigt hem een blijk van 
waardering. De wijkraad is ook nog op zoek naar een derde redactielid.  
 
 
6. Verslag van de commissies 
Welzijn: 
Jolanda Boukari vertelt in het kort welke nieuwe initiatieven er voor dit jaar voor de commissie op de 
rol staan.  

 Ondersteuning van buurtinitiatieven. Er zijn al diverse plekken in de wijk waar mensen 
terechtkunnen met vragen op het gebied van zorg, maatschappelijke dienstverlening,  inloop 
koffie-ochtenden, spreekuren van de wijkagent. Hier hoeft de wijkraad niets aan bij te dragen, 
maar als bewoners niet weten waar ze met hun vragen terecht kunnen, kan de wijkraad wel en 
ondersteunende rol vervullen. 

 Hiernaast houdt de commissie zich bezig met de volgende punten: 
-  Jogg (Jongeren op gezond gewicht); 
- Samenwerking buurt met de vrije evangelische kerkgemeente, Jan van Eijk (Stimenz), 

Kerkplein 7 en anderen; 
- Theatervoorstellingen. Dit is een initiatief van een mevrouw die zorgt dat er voor 

basisschoolleerlingen voorstellingen gegeven worden. Op 18 april zal in Orca een voorstelling 
gespeeld worden voor leerlingen van de Wegwijzer en de Spitsbergenschool. 

Jolanda roept belangstellenden op haar commissie te komen versterken.  
 
Bouwen en Wonen: 
Bert Vierhout heeft een zestal projecten uitgelicht die hij onder de aandacht van de aanwezigen 
brengt: 
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 Er worden 56 woningen gebouwd op het Spartahof. Er is een informatieavond voor 
buurtbewoners geweest en binnenkort zal de verkoop van de woningen starten. Meer informatie 
is te vinden op spartahof.nl. 

 Op de PWA-laan tegenover de Spartahof zijn 5 woningen in aanbouw. 

 De woningen van het plan Groenewoud zijn opgeleverd. Bert Vierhout feliciteert de nieuwe 
bewoners met hun energieneutrale en levensloopbestendige woning. 

 Dankzij het economisch herstel liggen er nu drie plannen voor herontwikkeling tot woningbouw 
van Westpoint. 

 Er ligt een plan voor 90 gevarieerde woningen en gebouwen met zorgfunctie op het terrein van 
het voormalige Julianaziekenhuis. Binnenkort wordt er een informatieavond voor buurtbewoners 
georganiseerd waarna de bestemmingsplan procedure wordt gestart. Van 2018 tot 2020 wordt 
er gefaseerd gebouwd. 

 Bouwbedrijf Nikkels is bezig met een plan voor een kleine Lidl op de voormalige Karwei-locatie. 
Bert Vierhout geeft aan dat de commissie Bouwen en Wonen aanvulling van menskracht goed kan 
gebruiken. Hij roept op tot een vrijblijvend bezoek aan een van de maandelijkse 
commissievergaderingen in het +Punt. 
 
Verkeer: 
Jancko Rijpma laat op een kaartje zien waar de commissieleden Verkeer wonen. Dat is mooi 
verspreid over de wijk.  John Verhoek is het afgelopen jaar de commissie komen versterken. De 
commissie houdt zich bezig met grote en kleine projecten en men overlegt veel met ambtenaren, 
raadsleden, Accres, bewoners en uitvoerders. De twee grote projecten die lopen zijn: 

 Parkeren bij/voor de Apenheul. Dit zorgt voor veel overlast voor de buurt. Met betrokken 
partijen wordt gezocht naar een oplossing. Maar de wijkraad vindt tot nu toe weinig gehoor bij 
de gemeente. 13 april is er een PMA waar het onderwerp aan de orde komt.  

 De Locatieprofielen, oftewel de invulling van het evenementenbeleid 2015. De regels voor het 
stadspark Berg & Bos zijn nu vastgelegd, evenals voor het sportpark Orderbos. Maar nog niet 
alle evenementen zijn afgedekt. De gemeente schuift de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk 
af naar de organisatoren. De communicatie naar bewoners bij evenementen is nog niet geborgd. 
Het punt valt natuurlijk niet direct onder Verkeer, maar Jancko Rijpma heeft samen met Bert 
Vierhout dit punt opgepakt. Ook de Locatieprofielen komen tijdens de PMA van 13 april aan de 
orde. 

Als voorbeelden van de kleine projecten waar de commissie zich mee heeft beziggehouden noemt 
Jancko Rijpma: 

 Aanpassing plannen Driehuizerweg. 

 Het aanpassen van de stoepranden op de Frankenlaan. Hierdoor is duidelijker geworden dat het 
voormalige fietspad inmiddels voetpad is geworden.  

 Het afhechten van uitgevoerde werkzaamheden zoals het verplaatsen van de winkelwagentjes 
bij het winkelcentrum Orden. Een aanwezige vraagt waarom er geen pijlen op het wegdek 
geschilderd worden om al het verkeer allemaal dezelfde kant op te laten rijden. Dit heeft de 
gemeente met opzet niet gedaan om de snelheid van het verkeer te remmen.  

 Actie op gevaarlijke situaties zoals bij de bouw van de woningen langs de PWA-laan. Het lossen 
van bouwmateriaal gebeurde daar over het fietspad (en fietsers!) heen. De commissie heeft 
erop aangedrongen dat het fietspad op die momenten afgesloten wordt. 

 Te woord staan van bewoners over specifieke problemen. 
Ook zijn er soms acute onderwerpen zoals de Beatrixlaan die plotseling geasfalteerd werd. De 
wijkraad pleit voor een betere communicatie tussen de wijkraad en de gemeente over dergelijke 
zaken. 
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Jancko Rijpma zegt graag inbreng te krijgen van bewoners, maar nog liever participatie van 
bewoners. Hij roept bewoners op mee te helpen de lasten wat te verdelen en de wijkraad te 
voorzien van informatie en inzichten. 
Dhr. Zweedijk vraagt hoe het staat met de verkeerslichten aan de Europaweg. Hij vindt dit zinvol bij 
de A1 maar niet voor de kruisingen met de Ugchelse Grensweg en de Hoog Buurloseweg. Daar 
zouden toch ook rotondes aangelegd kunnen worden. Jancko Rijpma zal de vraag doorspelen naar 
de Provincie.  

 
Groen en Kunst: 

 Er zijn diverse initiatieven van de gemeente: Heel Apeldoorn Rein, Heel Apeldoorn Groen, Heel 
Apeldoorn Waakt en Heel Apeldoorn Maakt. Margaret Bakker geeft enkele voorbeelden hoe 
deze initiatieven zijn opgepakt door bewoners van onze wijk.  Een groep vrijwilligers prikt 
regelmatig het vuil in de straten rond het +Punt. Zij deden dit 9-11-2016 voor de honderdste 
keer. Margaret Bakker vindt het een erg goed initiatief waar zij veel waardering voor heeft. De 
aanwezigen stemmen hiermee in. Mocht u zich meer informatie willen hebben over deze groep, 
dan kunt u contact opnemen met Dick Verboom: 055-355 23 00 of dickverboom@hotmail.com.  

 De buurtmoestuinen zijn een succes en in de Swiftstraat heeft een bewoner een mini 
bibliotheek opgezet.  

 Auke de Vries is winnaar van de Wilhelminaring 2015. Zijn kunstwerk zal in april 2017 in de vijver 
van het Sprengenpark worden geplaatst. 

 Er komt een nieuwe voetgangersbrug over de Driehuizerspreng langs de PWA-laan. 

 Er zijn acht nieuwe wandelroutes in Apeldoorn. Dit zijn de westelijke routes: 
- Berg & Bos route 
- Station-park Berg & Bos-Hoog Soeren-Echoput 
- Sprengenroute Orderbos 
- Station-Grift-Orderbeek-Orderbos-Hoog Buurloseweg 

 Langs en bij de sprengen zijn informatieborden geplaatst. 

 De Sprengenvallei is opgeknapt. 
De commissie Groen en Kunst zoekt groen-denkers en/of kunst-minnaars op de commissie te 
versterken. In 2016 zijn heeft de commissie zich beziggehouden met de volgende zaken: 

 Zwijnenkering aan de westkant 

 Buurtmoestuinen 

 Wandelroutes “Apeldoorn te voet” 

 Bodemvervuiling Orderbos 

 Informatieborden bij de beken en sprengen 

 Schoon Orden 

 Hondenpoep 

 Snippergroen 

 Dwaallichten 

 Etc…. 
 
Pauze 
 
7. Presentatie Vereniging Oud Apeldoorn 
De vereniging geeft een presentatie over haar activiteiten en toont foto’s van de wijk Brink en Orden 
van jaren geleden. Er wordt een leuke quiz aan gekoppeld die met humor wordt gepresenteerd door 
Henk vd Waardt. Ook de bestuursleden konden meedoen omdat de vragen ook hun niet bekend 

mailto:dickverboom@hotmail.com
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waren voor de vergadering. Deze wordt gewonnen door Willem Olthuis. De gedeelde tweede prijs 
wordt uitgereikt aan John Verhoek, Jolanda Boukari en Ron Zweedijk.  
De vereniging is altijd geïnteresseerd in oude foto’s van Apeldoorn.  
De interim voorzitter bedankt de heren van vereniging voor hun komst en overhandigt een blijk van 
waardering. 
 
8. Beantwoorden van vragen  
De heer Hoving (Frankenlaan) merkt op dat er op het Orderplein een pizzazaak is ingericht. De hele 
doorgang wordt nu bezet door fietsen zodat met name oudere buurtgenoten problemen hebben te 
voet te passeren. Hij vraagt of de fietsen elders gestald kunnen worden. 
Bij navraag bleken hier meerdere grieven te zijn.  
1. Omdat er tegenover het hok van de winkelkarretjes een fietsenstalling is, en in het verlengde 
daarvan nu ook de brommers van de pizzeria staan, is het lastig om vanaf de parkeerplaatsen op de 
stoep te komen. Voetgangers moeten dan een stukje aan de andere kant van de geparkeerde auto’s 
langslopen over de weg. De gemeente ziet het gehele parkeerterrein plus de aanvoerwegen als 
verblijfsgebied waar alle verkeersdeelnemers met elkaar rekeningen dienen te houden. Over de weg 
lopen waar ook auto’s rijden hoort daar dan bij. Om de geparkeerde auto’s op het middenstuk te 
bereiken kan je ook niet anders.  
2. Doordat fietsen (met zgn. “nietjes”) en de brommers van de pizzeria op de stoep langs de kant 
staan, is de stoep smaller geworden. Maar wel op een plek waar deze stoep ook heel erg breed is. 
Het genoemde probleem herkent de wijkraad dus niet op die plek. Verderop bij de wijnhandel en de 
bakker is de stoep veel smaller. Als iemand daar zijn fiets neerzet is de weg wel geblokkeerd. Tegen 
dergelijk asociaal gedrag of oenigheid is echter niet veel te doen. Het is vergelijkbaar met auto’s die 
schuin in de parkeervakken staan en zo twee vakken innemen. 
 
De heer Hovingh (Zanderijweg) vraagt wat er gebeurt met de hondenuitlaatplaats rond de 
Edelweissstraat als er straks gebouwd gaat worden op de Spartahof. 
Bert Vierhout heeft hem het volgende antwoord gemaild: Deze HUP is spontaan ontstaan, en honden 
en ‘’baasjes’’ maken al jaren veelvuldig gebruik van dit terrein. Deze situatie kan helaas voor 
‘’honden en baasjes’’ niet blijven voortbestaan. Daarom zoekt de gemeente in samenwerking met de 
wijkraad naar nieuwe mogelijkheden in de buurt. Op dit moment zijn 2 vervangende locaties in 
beeld:  
1. Lange strook tussen Beatrixlaan, spoorbaan, Jachtlaan, Koningslijn en de vijver Beatrixlaan 
2. Lange strook langs voetpad langs de Driehuizerspreng tot aan de PWA-laan of een deel ervan. 
Locatie 1 is in feite een uitbreiding van de bestaande HUP nabij de vijver Beatrixlaan. Deze locatie 
lijkt op dit moment de beste optie. Mogelijk kunnen beide opties worden gerealiseerd waardoor een 
goede verdeling van HUP’s kan ontstaan. 
 Op het moment dat de gemeente de opties als kansrijk beoordeelt, worden de daartoe geëigende 
procedures (incl. publicatie, bezwaarmogelijkheid enz.) opgestart. 
 
 
De heer Van der Wal (Schotweg) wil graag een antwoord op de ingezonden brief van 27-2-17 over 
het strooien van de Schotweg bij gladheid. 
De verkeerscommissie heeft navraag gedaan over het strooibeleid van de gemeente in dit gebied. 
Hier is nog geen antwoord op ontvangen. 
 
De heer Van der Wal vraagt ook naar het vervangen van de bomen langs de Beatrixlaan vanaf de 
Schotweg tot de Sprengenweg.  
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Margaret Bakker antwoordt namens de commissie Groen en Kunst dat zij de wijkbeheerder zal 
informeren. Zodra zij antwoord heeft, zal zij de heer Van der Wal ook informeren. 
 
De heer Van der Wal heeft belangstelling om de vacature in de commissie Groen en Kunst te vullen. 
Margaret Bakker heeft ter plekke met hem gesproken en heeft toegezegd dat Bob van Dongen na 
zijn vakantie contact met hem op zal nemen.  
 
 
De heer van Hierden (P. de Hoochlaan) geeft aan dat het trottoir langs de P. de Hoochlaan/Laan van 
Spitsbergen in slechte staat verkeert. Er groeit onkruid tussen de tegels.  
Margaret Bakker zal het probleem aan de wijkbeheerder doorgeven. Dit soort problemen kunnen 
bewoners ook zelf via 14055 telefonisch aan de gemeente doorgeven. Ook is het mogelijk om op de 
website van de gemeente een melding te doen: https://www.apeldoorn.nl/ter/bb-online-buitenlijn-
meldingsformulier. 
 
De heer De Graaf (F. van Mierisstraat) vraagt aandacht voor eenrichtingverkeer in zijn straat. Het is 
een erg gevaarlijk straatje waar mensen regelmatig tegen het verkeer in rijden. Dit geldt ook voor de 
andere eenrichtingswegen.  
Zie het antwoord dat Bert Vierhout heeft gegeven op de vraag om meer te handhaven van de heer 
Ilsink (hieronder). Als steeds dezelfde auto’s voor deze overlast zorgen, kan de wijkagent hier 
misschien wel een rol in spelen. Deze zou dan een gesprek kunnen voeren met de betreffende 
persoon. 
 
De heer Ilsink (Zanderijweg) zou graag meer handhaving zien. Er worden allemaal regels opgesteld 
maar de controle op de naleving is zeer beperkt.  
Bert Vierhout heeft hem het volgende antwoord gestuurd: De overheid is er onder meer voor de 
handhaving. Door de helaas noodzakelijke bezuinigingen is op vele zaken beknibbeld waaronder ook 
handhaving. Onze wijkraad heeft mede opgemerkt dat zowel informatievoorziening en handhaving 
door onze gemeente nogal (te) zuinigjes wordt uitgevoerd. In onze contacten met het gemeentelijke 
apparaat wordt meerdere malen gewezen op het feit dat zowel informatievoorziening en handhaving 
beter kan en moet. Op de PMA van 13 april zal bij de behandeling van het evenementenbeleid 
(locatieprofielen en geluid bij evenementen) wederom worden gewezen op de voorgenomen en 
onvoldoende manier van informatievoorziening en handhaving door de gemeente. 
 
Mevrouw Van der Dool (Tooropstraat) vraagt aandacht voor de verkeerssituatie op het Orderplein.  
De wijkraad heeft herhaaldelijk aangegeven dat het wenselijk is om op enkele plaatsen een duidelijke 
voetgangersoversteekplaats te maken (eventueel met enkele witte lijnen op de weg). Ook is 
voorgesteld om het verkeer op het parkeerterrein in één richting te laten circuleren. De gemeente 
geeft echter aan dat het parkeerterrein en de aanvoerwegen gezien worden als verblijfsgebied waar 
alle verkeersdeelnemers met elkaar rekening houden. Dat dit in de praktijk niet altijd soepel verloopt 
doet aan deze opvatting niks af. 
 
De heer Van Wermeskerken (PWA-laan) merkt op dat de Beatrixlaan na het asfalteren een racebaan 
is geworden. In verband met de veiligheid van fietsers moeten er z.i. onderbroken lijnen komen aan 
beide kanten. De weg lijkt daardoor smaller.  
De verkeerscommissie herkent dit beeld niet. Wel is de situatie bij het Cortenbosch College nog altijd 
niet veilig en “idiot proof” voor de leerlingen die op de fiets komen. 
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De heer Van Es (G. Doulaan) geeft aan dat verenigingen op het sportpark vaak de geluidsinstallaties 
erg luid staan. Het is bedoeld om deelnemers van wedstrijden te informeren maar, hoewel hij op 1 
km afstand woont, hij kan de berichten vaak woordelijk volgen vooral tijdens zomerse dagen als hij in 
de tuin zit. Hij vraagt of de wijkraad hier iets aan kan doen.  
Dit punt zal meegenomen worden bij de nog te voeren gesprekken over de locatieprofielen. 
 
De heer Broekhuis (PWA-laan) heeft in de Stentor gelezen dat er plannen zijn om toch weer 
woningbouw te realiseren aan de Beatrixlaan. Het project waar sinds kort o.a. Tempelman gevestigd 
is. Kan daar wat meer info over verstrekt worden? Als bewoner van de Witte Wolken is hij zeer 
benieuwd wat er daar gerealiseerd wordt.  
Bert Vierhout heeft hem het volgende antwoord gestuurd: Bij de wijkraad is niets bekend over  
woningbouwplannen aldaar en acht dergelijke plannen op dit moment niet waarschijnlijk. 
Desondanks zal de wijkraad dergelijke plannen in de gaten houden. 
 

Sluiting 
De interim voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 22.15 
uur. Zij geeft nogmaals aan dat de antwoorden op de bewonersvragen op de website geplaatst zullen 
worden. Natuurlijk ontvangen de vragenstellers ook persoonlijk antwoord.  
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 


