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Samenvatting
In dit activiteitenplan legt de Wijkraad Brink & Orden de voorgenomen activiteiten en projecten voor 2018 vast.
De activiteiten in de Wijkraad Brink & Orden zijn opgesplitst naar een viertal categorieën.
Voor elke categorie van activiteit is een commissie ingesteld.
De categorieën zijn : Bouwen & Wonen, Welzijn, Verkeer en Groen & Kunst.
Per commissie wordt het activiteitenplan nader uitgewerkt (zie bijlagen).
Het activiteitenplan 2018 volgt het model van de gemeente Apeldoorn.
Bijlagen
De activiteiten voor de behartiging van de wijkbelangen (punt 1) en hun bijdragen aan overige prestaties (punt 2)
van de aanwezige commissies zijn vastgelegd in bijlagen 1 tm 5.
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Hoofdstuk 1
Behartiging dorps- of wijkbelangen
1.1
Belangenbehartiging en bewonersparticipaties
Zie de bijlagen voor de bijdragen van de diverse commissies hierin.
1.2 	Adviezen/betrokkenheid over algemene beleidsvoornemens die het belang
van onze wijk raken
Zie de bijlagen voor de bijdragen van de diverse commissies hierin.
1.3
Specifieke acties in het kader van de stadsdeelaanpak
In het kader van de Stadsdeelaanpak vinden de volgende activiteiten plaats:
• Deelname aan platform-noordwest
• Deelname aan voorzittersoverleg van alle dorps en wijkraden
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Hoofdstuk 2
Overige prestaties
2.1
OPENBARE ALGEMENE VERGADERINGEN
In 2018 wordt tweemaal een algemene vergadering gehouden: één in het voorjaar en één in het najaar.
2.2
BESTUURSVERGADERINGEN
Het bestuur zal in 2018 ca. 11 maal per jaar vergaderen. Daarnaast komen de verschillende bestuursleden
gemiddeld 1 x per maand met de eigen commissie bijeen.
2.3 	Wijknieuws
Het Wijknieuws Brink & Orden met veel wijkinformatie en bedoeld om de betrokkenheid van bewoners bij
de wijk te vergroten, zal in 2018 twee maal verschijnen in een oplage van 7.000 stuks.
2.4 	WEBSITE
De website van de Wijkraad wordt ook in 2018 regelmatig geactualiseerd.
2.5 	DIGITALE NIEUWSBRIEF EN FACEBOOK
De digitale nieuwsbrief zal ook in 2018 eenmaal per maand verschijnen (uiteraard afhankelijk van actuele
situaties). Inmiddels groeit het aantal abonnees gestaag naar ca. 385 abonnees.
Op Facebook worden regelmatig actualiteiten geplaatst.
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Hoofdstuk 3
Organisatie van de raad
3.1

SAMENSTELLING BESTUUR

3.1.1	DAGELIJKS BESTUUR
Margaret Bakker - interim voorzitter
Mauvestraat 183
7312 LZ
06 - 12 86 36 57
e-mailadres: voorzitter@brinkenorden.nl
Hans Amse - penningmeester
H. Dunantlaan 393
7312 BD		
055 - 355 65 18
e-mailadres: penningmeester@brinkenorden.nl
Jolanda Boukari - secretaris
Laan van Orden 59
7312 KE		
055 - 355 57 96
e-mailadres: wijkraad@brinkenorden.nl

3.1.2 OVERIGE BESTUURSLEDEN
De overige bestuursleden zijn de voorzitters van de
commissies:
- vacant - Commissie Groen en Kunst
- Jancko Rijpma - Commissie Verkeer
- Bert Vierhout - Commissie Bouwen en Wonen
- vacant- Commissie Welzijn

3.1.3 SAMENSTELLING COMMISSIES
Commissie Verkeer
Onderhoud en aanleg van wegen en paden,
verkeer en veiligheid
Jancko Rijpma - voorzitter
Chamavenlaan 5
7312 HE
055 - 843 72 77
06 - 52 18 08 99
e-mailadres: verkeer@brinkenorden.nl
Wiebe Okkema
Schotweg 45B
7311 DW		
055 - 578 50 91
e-mailadres: w.okkema@hotmail.com
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Kor Flokstra
Ritbroekstraat 53A
7311 GC		
055 - 521 53 66
e-mailadres: kor50flokstra@hotmail.com
John Verhoek
Driehuizerweg 230
7312 DW		
06 - 81 40 53 93
e-mailadres: john.wijkraad@gmail.com
Commissie Groen & Kunst
Onderhoud en aanleg van groenvoorziening en
speelplekken, aandacht voor kunst
vacant - voorzitter
e-mailadres: groenenkunst@brinkenorden.nl
Bob van Dongen
van Brerostraat 33
7312 VK		
055 -355 84 91
e-mailadres: bob51@upcmail.nl
Commissie Bouwen & Wonen
Aandacht voor nieuwbouw, bestaande bouw
en bestemmingsplannen
Bert Vierhout - voorzitter
Frans van Mierisstraat 29B
7312 LB		
06 - 209 705 89
e-mailadres: bouwenenwonen@brinkenorden.nl
Mieke Nieuwenhuis
Ietje Kooistraweg 10
7311 GZ		
055 - 521 86 39
e-mailadres: m.nieuwenhuis70@upcmail.nl
Lida Schaap
Zanderijweg 30
7312 EJ
06 - 23 03 51 31
e-mailadres: lidaschaap52@gmail.com

Commissie Welzijn
Aandacht voor jong en oud, sociale veiligheid
en leefbaarheid in de wijk

Advertenties, ontwerp, drukwerk en verspreiding
wijknieuws
Acquisitie advertenties wijknieuws - vacant
Ontwerp en opmaak wijknieuws - Made in Holland,
ontwerp en beeld, Apeldoorn
Drukwerk wijknieuws - drukkerij Dijkgraaf Rijsdorp,
Apeldoorn
Daarnaast worden bezorgers ingehuurd voor het
verspreiden van het wijknieuws.

vacant - voorzitter
e-mailadres: welzijn@brinkenorden.nl

3.3

Jolante van Oostrom
Chamavenlaan 2
7312 HE
055 - 785 05 09
e-mailadres: jolantevanoostrom@gmail.com

Jolanda Boukari
Laan van Orden 59
7312 KE		
055 - 355 5 7 96
e-mailadres: j.boukari@chello.nl

3.2
OVERIGE COMMISSIES
Er is een commissie voor website & Wijknieuws
bestaande uit:

OVERIGE BEDRIJFSVOERINGZAKEN

De Wijkraad mag gebruik maken van het +Punt als
vergader- en kantoorruimte.
Kascommissie
Er is een kascommissie actief, die toeziet op een
ordentelijk beheer van de financiën.
Deze commissie bestaat uit:
de heren G. Laks, L. Hoving en als reservelid Th. van Essen

Commissie website / social media
e-mailadres: website@brinkenorden.nl
nieuwsbrief@brinkenorden.nl
Jolanda Boukari - facebook en website
Laan van Orden 59
7312 KE		
055 - 355 57 96
e-mailadres: wijkraad@brinkenorden.nl
Redactie Wijknieuws
Jorina Ploeg
Ritbroekdwarsstraat 42
7312 DS		
06 - 54 29 43 96
e-mailadres: redactie@brinkenorden.nl
Jolet Bakker
Brinkhorstweg 31
7311 GJ
06 - 54 97 06 19
e-mailadres: redactie@brinkenorden.nl
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Hoofdstuk 4
Begroting 2018
4.1	LASTEN EN BATEN
Omschrijving
(in euro’s)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

6.777
225
15.932
554
2.225
655
1.878
963
4.091

9.175
350
16.040
800
2.630
1.250
1.600
988
4.683

9.480
400
15.905
800
2.730
1.250
1.960
180
5.324

33.300

37.516

38.029

33.445
3.752
108

33.716
3.750
50

34.219
3.800
10

37.305

37.516

38.029

-

-

Lasten 		
Bestuursvergoeding
Huisvestingskosten
Wijknieuws/website
Bijdragen in maatschappelijke wijkactiviteiten
Vakliteratuur en abonnementen
Kosten bewonersbijeenkomsten
Kosten notuleren
Afschrijving
Overige lasten
Totaal lasten

Baten		
Subsidie gemeente Apeldoorn
Advertenties in Wijknieuws
Rente		

Totaal baten
Resultaat (lasten - baten)

4.005-

Bestemming:
Dotatie aan algemene resreve
Dotatie aan bestemmingsreserve

801
3.204 		

								4.005
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4.2	TOELICHTING OP DE LASTEN EN BATEN
Bestuursvergoeding
De bestuursleden en de commissieleden ontvangen maandelijks een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden.
Huisvestingskosten
Bestuur en een aantal commissies maken, voor de te houden vergaderingen, gebruik van het +Punt.
De Wijkraad draagt bij in de kosten die verband houden met de door het +Punt te organiseren
koffie-ochtenden.
Wijknieuws/website
Voor het Wijknieuws zijn de kosten voor twee nummers van een bepaalde omvang begroot.
Bijdragen in maatschappelijke wijkactiviteiten
Activiteiten in de wijk die het maatschappelijk belang dienen worden zonodig ondersteund.
Kosten bewonersbijeenkomsten
Betreft zaalhuur e.d. voor algemene vergadering (2x per jaar) en bewonersbijeenkomsten.
Overige lasten
De overige lasten bestaan uit:
Omschrijving
(in euro’s)
- kantoorartikelen
- automatisering
- straatspeeldagen
- teambuilding
- diversen

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

112
1.002
750
1.028
1.199

125
525
850
1.250
1.933

150
525
850
1.350
2.449

4.091

4.683

5.324

De diverse uitgaven hebben betrekking op algemene kosten, communicatiekosten, juridisch advies en kosten
relatiebeheer (intern/extern).
Afschrijving
Betreft de lasten van afschrijving op vaste activa en software die tegen boekwaarde op de balans zijn opgenomen.
Subsidie gemeente Apeldoorn
Betreft de in 2018 te ontvangen subsidie van de gemeente op grond van de Verordening Dorps- en Wijkraden 2009.
Rente
Betreft de rente op spaartegoeden.
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Bijlage 1
Activiteiten commissie
Bouwen en Wonen
In deze bijlage zijn de activiteiten voor de behartiging van de wijkbelangen (punt 1) en de bijdragen aan
overige prestaties (punt 2) van de commissie Bouwen en Wonen binnen de Wijkraad opgenomen.
Behartiging wijkbelang
Hierna volgt een opsomming van een aantal projecten die min of meer langdurig aandacht van de commissie vragen:
• Duurzaamheid, woningen energiezuinig dan wel energieneutraal maken.
• Woningen levensloopbestendig maken.
• Bestemmingsplannen in en nabij de wijk Brink en Orden en overige aanpassingen en -vrijstellingen.
• Toekomstige bestemming Westpoint.
• Locatie Stedenbouwkundige ontwikkeling PWA-laan en omgeving.
• Bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 (AGOVV terreinen).
• Bestemmingsplan voor De Kleiberg.
• Locatie Julianaziekenhuis (combinatie met Wijkraad De Sprengen).
• Verbouwingen kazerneterrein.
• Bestemming Karwei-locatie hoek Asselsestraat-Beatrixlaan.
• Overige bestemmingsplanaanpassingen en -vrijstellingen.
• Omgevingsvergunningen.
• Detailhandels- en andere voorzieningen in onze wijk.
• Toekomstplannen Park Berg & Bos en Apenheul.
• Voormalige stortplaats in het Sprengenpark.
• Transport gevaarlijke stoffen over het spoor.
• Overgang van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen.
• Toekomstscenario’s Apeldoorn West.
• Het project ‘Foto van de wijk Orden’.
Het onderwerp windenergie is momenteel actueel. Het al of niet plaatsen van windmolens en verdere ontwikkeling van
energietransitie zal de komende jaren een belangrijk onderdeel worden.
Overige prestaties
Communicatie met bewoners uit het werkgebied van de commissie geschiedt middels de website van de Wijkraad,
Facebook, digitale nieuwsbrief, het Wijknieuws en de 2-jaarlijkse algemene vergadering. Door de commissie wordt
hiervoor input geleverd.
Contacten met bewoners (schriftelijk, per telefoon aan huis of e-mail) [± 25x]. Tussendoor vindt er veel onderling
overleg plaats via telefoon, aan huis of e-mail. Ook wordt veel tijd besteed aan onderzoek, externe correspondentie
en documentatie. Regelmatig wordt een vertegenwoordiger van gemeente, woningstichting, projectontwikkelaar
uitgenodigd om in/aan de commissie een toelichting te komen geven [± 6x].
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Bijeenkomsten waarbij daarnaast een of meerdere leden
van de commissie aanwezig zullen zijn:
• Plenaire commissiebijeenkomsten [ca. 10x].
• Bestuursvergaderingen Wijkraad (ca. 11x).
• Algemene vergaderingen Wijkraad (2x).
• Overleg met buurt- en belangenverenigingen.
• Overleg met winkeliers(verenigingen).
• Overleg met andere wijkraden.
• Overleg met woningcorporaties.
• Overleg met projectontwikkelaars.
• Overleg met gemeente ambtenaren.
• Bezoek openbare vergadering CRK.
• Overleg met wethouders.
• Overleg met raadsleden.
• Bezoeken van en inspreken bij Raadsvergaderingen.
• Vergaderingen bijwonen van diverse overige organisaties.
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Bijlage 2
Activiteiten commissie Welzijn
In deze bijlage zijn de activiteiten van de commissie Welzijn binnen de Wijkraad opgenomen.
Behartiging wijkbelang
In het kader van het wijkbelang denken wij voor 2018 aan de volgende zaken:
• Contact met de wijkagent, de stadsdeelmanager, de buurtregisseur, opbouwwerkers, jeugdwerker en
vertegenwoordigers van de Woningcorporaties, zodat bekend is wat er in de wijk Brink & Orden allemaal speelt.
• Het stimuleren van sport- en spelactiviteiten en het betrokken zijn bij de diverse activiteiten voor jeugd en jongeren
rond de Brede School/Groot worden in Orden voor de jeugd in de wijk in samenwerking met Stimenz, Accres en de
buurtregisseur.
• Betrokkenheid en samenwerking met Stimenz en gemeente bij de activiteiten voor jong en oud, rond het
jongerenhonk 7312 en het +Punt en betrokkenheid bij speeltuin Kindervreugd.
• Na signalering van knelpunten op het gebied van jong en oud en/of sociale veiligheid wordt ook in 2018 samen met
de bewoners gezocht naar oplossingen.
• In 2018 wil de commissie Welzijn, samen met bewoners, stadsdeelmanager, e.a. zoeken naar nieuwe mogelijkheden
om de wijk leefbaarder te maken en de sociale cohesie te bevorderen.
• Vanwege veranderingen in de zorg (overheveling taken naar gemeente, bezuinigingen) willen we een belangrijke
antennefunctie zijn voor als zich knelpunten voor doen voor m.n. ouderen in onze wijk. Met collega wijkraden en
gemeente hebben we overleg hoe we onze rol hierin zo goed mogelijk kunnen vervullen.
• De commissie Welzijn wil voor 2018 duidelijk inzichtelijk houden waar de diverse huisartsen, fysiotherapeuten,
steunpunten, en andere gezondheidscentra zich in het Wijkraadgebied bevinden. Ook een overzicht met alle
AED-punten valt hieronder. De gegevens zijn via de website toegankelijk gemaakt voor bewoners.
• De commissie onderzoekt of het mogelijk is een ‘JOGG’ regisseur te kunnen aanstellen.
• Ook gaat de commissie actief bezig met ‘Foto van de wijk Orden’ waarin demogafische en andere gegevens
vermeld gaan worden die voor Welzijn van belang kunnen zijn.
Overige prestaties
Regelmatig overleg met de wijkagent, de stadsdeelmanager, opbouwwerkers, jeugdwerkers, wijkmanager en
buurtregisseur en vertegenwoordigers van Woningcorporaties. Het onderhouden van contact met de Marechaussee.
Het bijwonen van diverse commissie gerelateerde bijeenkomsten.
Het delen van inhoudelijk informatie met de commissie, het bestuur, de wijkbewoners en relaties tijdens bestuurs- en
algemene vergaderingen, het Wijknieuws, Facebook, digitale nieuwsbrief, de website en via telefoon, aan huis en
e-mail.
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Bijlage 3
Activiteiten commissie Verkeer
In deze bijlage zijn de activiteiten voor de behartiging van de wijkbelangen (punt 1) en de bijdragen aan overige
prestaties (punt 2) van de commissie Verkeer binnen de Wijkraad opgenomen.
Behartiging wijkbelang
In het kader van het wijkbelang denken wij voor 2018 aan de volgende zaken:
• Fietsstrook ingang Asselsestraat. Vanaf de Laan van Spitsbergen is de ingangsstrook van de Asselsestraat, richting
centrum, te nauw, waardoor het fietsverkeer in gevaar komt. Dit punt blijft voor ons op de agenda staan totdat de
Gemeente hiervoor de financiële mogelijkheden heeft om dit te verbeteren. Van het brede trottoir aldaar kan
eenvoudig een deel vrijgemaakt worden voor fietsverkeer.
•	Verbreding fietspad PWA-laan, noordzijde. Wij blijven voorstellen voor om het fietspad aan de noordzijde van
de PWA-laan tussen de Weverstraat en de Prinses Beatrixlaan te verbreden en toegankelijk te maken voor 2
richtingen. Hiermee wordt voorkomen dat de scholieren van het Cortenbosch College de PWA-laan moeten
oversteken om richting stadscentrum te gaan.
•	Gevaarlijke oversteek kruispunt Laan van Spitsbergen-Asselsestraat. Deze kruising is druk, en onoverzichtelijk.
Aangezien hier ook veel fietsers gebruik van maken, levert dit gevaarlijke situaties op. In 2015 heeft de gemeente
de druk op deze kruising zelfs vergroot, doordat er nu vaak ook het verkeer dat parkeert op het AGOVV terrein
t.b.v. de Apenheul overheen wordt geleid. Op initiatief van de gemeente wordt de kruising aangepast in 2018.
Naar aanleiding van de vele reacties op de bewonersinformatieavond wordt nu ook gekeken naar de mogelijkheid
om verkeerslichten te plaatsen.
•	Sluipverkeer P. de Hoochlaan-Ordermolenweg. Bij de kazerne wordt een parkeerkelder gebouwd voor
werknemers, waarbij een in- en uitgang dichtbij de woonbuurt is gesitueerd. Deze parkeerkelder kan mogelijk ook
gebruikt worden als overloop bij activiteiten in Berg & Bos. Dit zal naar verwachting nog meer sluipverkeer door
de woonbuurt geven. De Sportlaan is aangelegd om dit verkeer te verwerken. De verkeerscommissie wil preventief
een reactie van de gemeente om te weten hoe dit sluipverkeer geweerd kan worden.
•	Onderhoud wegen. Kritisch meedenken bij de prioriteitsstelling van het onderhoud van de wegen. De commissie
verkeer blijft betrokken bij het afronden van de werkzaamheden aan de Zanderijweg en de Driehuizerweg.
• De commissie zet zich ervoor in dat de communicatie rond (weg)werkzaamheden beter en duidelijker verloopt.
•	In nauwe samenwerking met de gemeente en de wijkagent willen we komend jaar een manier vinden om het (veel)
te hard rijden in de 30km straten tegen te gaan.
•	De commissie verkeer houdt zich ook bezig met evenementen die in en in de nabijheid van onze wijk worden
georganiseerd. Zowel wat betreft het beleid (bijv. de uitwerking van de locatieprofielen) als de praktische
uitvoering (vergunningverlening en communicatie).
Overige prestaties
• Bestuursvergaderingen Wijkraad (ca. 11x).
•	Algemene Vergaderingen Wijkraad (2X).
• Overleg commissie eenmaal per 4 á 5 weken.
Verder nemen wij deel aan het overleg over het parkeren t.b.v. van de Apenheul, c.q. het tijdelijke parkeren op
AGOVV terrein, het overleg vrachtverkeer Noord West en andere verkeer gerelateerde onderwerpen.
En er is ook incidenteel overleg met andere belangengroepen zoals de fietsersbond en de werkgroep Asselsestraat.
Wanneer een relevant onderwerp langskomt, spreekt de verkeerscommissie ook in op PMA’s.
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Bijlage 4
Activiteiten commissie
Groen en Kunst
In deze bijlage zijn de activiteiten voor de behartiging van de wijkbelangen (punt 1) en de bijdragen aan Overige
prestaties (punt 2) van de commissie Groen en Kunst binnen de Wijkraad opgenomen.
Behartigen wijkbelang
In het kader van het wijkbelang denken wij voor 2018 aan de volgende zaken:
•	De Wijkraad c.q. bewoners vertegenwoordigen bij verschillende gelegenheden waar Groen en Kunst aan de orde
is.
•	Contact onderhouden met gemeente, waterschap en bewoners t.a.v. de onderhoud, uitvoering en planontwikkeling
voor groene onderwerpen. Met name gericht op bekenvisies (Orderbeek, Driehuizerspreng, Beek in het Orderveen, Grift- en Badhuisspreng en het Waterbronpark). Het meewerken aan en initiëren van informatiepanelen
rondom beken en sprengen.
•	Belangenbehartiging bewoners en ondersteuning bewonersactiviteiten voor kwaliteit openbare ruimte en groen in
brede zin.
•	Mede-organiseren van ‘PLATFORM 31’ projecten zoals braakliggende stukken grond gebruiken als buurt-moestuin.
•	Samenwerking met bestaande en nieuwe Kunst-initiatieven in de wijk, (bv Stichting Wilhelminaring) om belangstelling voor kunst te stimuleren.
•	Aandacht voor het ontwikkelen van speelplekken die gericht zijn op de wat oudere jeugd die b.v. wil voetballen/
tafeltennissen.
•	Aandacht voor de ontwikkeling van groen in het nieuwe winkelcentrum en het GOED (Gezondheid Onder Een
Dak).
•	In samenwerking met diverse organisaties mede-ontwikkelen van interessante wandelroutes door de wijk.
•	In samenwerking met de gemeente en diverse wijkraden (mede)ontwikkelen van hondenpoepbeleid en de inrichting
van Honden Uitlaat Plaatsen.
•	In samenwerking met gemeente oplossing zoeken voor overlast zwijnen.
•	Informatieversteking aan de bewoners over relevante onderwerpen. Dit zijn veelal (geplande) ontwikkelingen in
wet- en regelgeving van met name de gemeente.
Overige prestaties
• Bestuursvergaderingen Wijkraad.
• Algemene Vergaderingen Wijkraad.
• Maandelijks overleg Commissie Groen en Kunst.
• Regelmatig overleg met bewoners.
• Informatieverstrekking naar bewoners die contact zoeken met de Wijkraad.
• Belangenbehartiging, doorverwijzingen en informatieverstrekking n.a.v. klachten, vragen en opmerkingen.
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Bijlage 5
Activiteiten overleg voorzitter
met diverse partijen
Regulier overleg van voorzitter met diverse partijen zoals:
• Burgemeester en wethouders.
• Platform Noord-West.
• De stadsdeelmanager.
• De wijkwethouder.
• Stimenz.
• Woningbouw corporaties.
• Gemeentelijke diensten/afdelingen.
• Brede school.
• Politie / Thor.
• De buurtregisseur.
• Collega Wijkraden / wijkverenigingen / bewoners.
• Halfjaarlijks overleg met Accress.
Bijwonen en inspreken bij Raadsvergaderingen.
Betrokken bij overleg over de 4 scenario’s Apeldoorn-West.
Betrokken bij overleg aangaande de locatieprofielen.
Overleg nieuwe stadsdeelaanpak.
Overleg met betrekking tot transport gevaarlijke stoffen per spoor door de wijk.
Bijwonen en inspreken bij Raadsvergaderingen.
Betrokken bij overleg over de 4 scenario’s Apeldoorn-West.
Betrokken bij overleg aangaande de locatieprofielen.
Overleg mbt parkeer- en verkeeroverlast.
Overleg met AGOVV en andere betrokken partijen hierbij.
Overleg nieuwe stadsdeelaanpak.
Overleg met betrekking tot giftreinen door de wijk.
Het onderwerp windenergie is momenteel actueel. Het al of niet plaatsen van windmolens en
verdere ontwikkeling van energietransitie zal de komende jaren een belangrijk onderdeel worden.
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Onder de koepel van deze Wijkraad vallen de gebieden
Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

