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Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 11-4-2018, SG Sprengeloo – Sprengenweg 81 
 
Aanwezig : bestuursleden: Hans Amse,  Margaret Bakker, Jancko Rijpma, Jolanda Boukari,  Bert 

Vierhout 
 22 leden volgens presentielijst.  
 Ties Stam (gemeente Apeldoorn), Yvonne de Carpentier (PvdD), Hanna Riezebos 

(gemeente Apeldoorn), Jan van Eijk (Stimenz), Mark Sandmann (wijkwethouder) 
 
Afwezig met kennisgeving:  Wil Boskamp (wijkagent), Kor Flokstra (commissie Verkeer), Jorina Ploeg 

(redactie Wijknieuws), Wim Bergink (stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn), Jolet 
Bakker (redactie Wijknieuws), fractie Groen Links  

 
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.  De opkomst is aan de lage kant. 
Waarschijnlijk komt dat doordat het Wijknieuws niet overal bezorgd is.  
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.  
 
 
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.  
Ook wordt aangegeven dat de nieuwe bezorger van het Wijknieuws slecht bezorgd heeft in de 
buurten Driehuizen, Brinkhorst en Waterloo. Waarvoor excuses.  
 
 
3. Notulen AV van oktober 2017 
N.a.v. blz. 2 vraagt een van de aanwezigen of er iets gedaan is met de opmerking over de honden- en 
kattenbelasting. Dit is niet het geval.  
N.a.v. blz. 3 De heer Karman vindt het vreemd dat er binnen een half jaar zo veel is gebeurd en 
veranderd met betrekking tot het kruispunt Laan van Spitsbergen / Asselsestraat. Jancko Rijpma zal 
hier later tijdens de vergadering nader op ingaan.   
 
De notulen worden goedgekeurd en hiermee vastgesteld met dank aan de notulist.  
 
 
4. Financieel Verslag 2017 
Penningmeester Hans Amse geeft een toelichting. Het kunstwerk waarvoor geld is gereserveerd op 
de hoek PWA-laan / Prinses Beatrixlaan is nog niet gerealiseerd. Daarom blijft het geld nog als 
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reserve staan. Er is een batig saldo van ruim 7000 euro. Het bestuur wil het overschot teruggeven 
aan de gemeente. Een van de aanwezigen merkt op dat burgers wellicht wel een bestemming weten 
voor het geld. De interim-voorzitter reageert dat om ideeën gevraagd is bij de vorige AV, maar dat 
hier geen reactie op is ontvangen. Mevrouw Breed (Polhoutlaan) geeft aan dat de proceskosten 
betreffende de kruising Asselsestraat / Laan van Spitsbergen veertienhonderd euro waren. Zij stelt 
voor een gedeelte van het geld hiervoor te bestemmen. Hans Amse reageert dat de jaarrekening 
over 2017 gaat en de proceskosten zijn uitgegeven in 2018. Inhoudelijk zal Jancko Rijpma nog op de 
vraag van mevrouw Breed ingaan.  Gerard Laks vraagt of er dispensatie mogelijk is om het geld toch 
te besteden als er een bestemming gevonden wordt. De voorzitter zegt toe dit in het bestuur te 
bespreken. 
Het bestuur zegt toe in de toekomst dergelijke voorstellen per digitale nieuwsbrief te communiceren 
naar de wijkbewoners.  De penningmeester vult nog aan dat het aangevraagde subsidiebedrag is 
gebaseerd op een volledige bezetting van bestuur en commissies van de wijkraad. Dit bedrag is als 
voorschot verstrekt aan de wijkraad. Er zijn echter nogal wat vacatures binnen bestuur en 
commissies, zodat een restitutie van een deel van de subsidie redelijk is.  
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.  Gerard Laks leest de 
verklaring voor waarin de kascommissie voorstelt het bestuur decharge te verlenen. De aanwezigen 
stemmen bij acclamatie in met de decharge van het bestuur. 
Gerard Laks treedt af als kascommissielid, Lambert Hoving blijft nog een jaar aan; de penningmeester 
zal vragen of het reservelid de heer Theo van Es wil toetreden tot de commissie. Er wordt verzocht 
om een reservelid. De heer Karman biedt zich aan.  
Hans Amse meldt dat hij in het laatste jaar  van zijn zittingstermijn (3 jaar) zit en vraagt de 
aanwezigen mee te zoeken naar een opvolger. 
 
 
5. Bestuurlijke zaken 
In de commissie Verkeer heeft Wiebe Okkema na 20 jaar afscheid genomen. De voorzitter van de 
commissie Verkeer bedankt hem voor zijn inzet en overhandigt hem een blijk van waardering. Jan 
van der Wal zal Wiebe opvolgen.  
 
 
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.  

 Beschermd Wonen Thuis: omdat zowel ouderen als ook mensen met een zorgindicatie 
gestimuleerd worden om langer thuis te blijven wonen, is de gemeente  bezig met het wijzigen 
van de bestemmingsplannen met betrekking tot het begeleid wonen. Dit wordt gedaan door de 
afschaffing van de “Twee woningenregel”, omdat deze regel niet meer voldoet.  De wijkraad 
houdt wel de vinger aan de pols, om dit zo goed mogelijk voor zowel de cliënt en ook de naaste 
omgeving te laten verlopen. De wijkraad is van mening dat een gehele afschaffing van deze regel 
niet wenselijk is. Samen met het bestuur is er door de wijkraad een zienswijze ingediend over de 
“parapluherziening tweewoningenregel”. Belangrijkste punten die zijn aangegeven zijn dat de 
zorgbehoevenden die mogelijk wel voor overlast kunnen gaan zorgen, niet te veel geconcentreerd 
worden. Ook moet er voor omwonenden 24/7 een telefoonnummer bereikbaar zijn waarop men 
eventuele klachten of bezorgdheid kan aangeven. Er moet na herhaalde klachten ook 
gehandhaafd worden, dit om de rust voor zowel de cliënt als de omgeving te waarborgen. En ook 
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vindt de wijkraad het niet wenselijk dat er in de woning gastoestellen aanwezig zijn en moet de 
overige apparatuur een deugdelijke beveiliging hebben tegen oververhitting en dus brandgevaar 

 Burgerparticipatie – op dit punt wordt na de pauze uitgebreid ingegaan. Ook hier zijn door de 
wijkraad zienswijzen ingediend. 

 Vitaliteitsagenda: hier worden binnen diverse groepen gesprekken over gevoerd.  

 Het informeren over het opzetten van WhatsApp groepen in ons wijkraadsdeel. Er komt 
binnenkort een vervolg op voor u als wijkbewoner.   

Jolanda roept belangstellenden op haar commissie te komen versterken omdat zij de commissie nu 
in haar eentje runt.   
 
Bouwen en Wonen: 
Bert Vierhout heeft een aantal projecten uitgelicht die hij onder de aandacht van de aanwezigen 
brengt: 

 De bouw van 56 woningen aan de Spartahof is gestart. 

 5 woningen aan de PWA-laan zijn nu bewoond. 

 Westpoint: er is een plan voor 98 huurappartementen. Het contigent is onlangs door de 
Provincie verleend. De buurt pleit voor minder appartementen of een hogere prijsklasse als er 
geen andere optie is dan ombouw naar huurwoningen.  

 Julianalocatie: het bestemmingsplan is onlangs in de gemeenteraad goedgekeurd. Er ligt een plan 
voor 90 woningen en gebouwen met een zorgfunctie. Veel bomen moesten wijken, maar 
bijzondere exemplaren worden gehandhaafd en er worden ook 45 nieuwe bomen terug geplant. 
Er zal gefaseerd gebouwd worden tussen 2018 en 2020. Wijkraad de Sprengen heeft een voorstel 
ingediend om de Sprengenweg ter hoogte van de bushalte aan te passen zodat er minder asfalt 
en meer groen komt.  

 Bouwbedrijf Nikkels werkt samen met de gemeente aan plannen voor een kleine Lidl op de 
voormalige Karweilocatie. 

 De leegstand van het pand van Pflieger is opgelost evenals de leegstand van het voormalige pand 
van de brandweer.  

 De Kleiberg stond al lang leeg. Er is een bestemmingsplan in voorbereiding. De Provincie is bezig 
met een programma “SteenGoed Benutten” waardoor er nieuwe bestemmingen worden 
bedacht voor oude gebouwen. De Kleiberg is een van de tien projecten die hiervoor in 
aanmerking komen. Uiteindelijk maakt de Provincie een selectie van drie projecten om mee 
verder te gaan. De huidige eigenaar is nog steeds op zoek naar een nieuwe gebruiker. De 
Gemeente wacht de uitkomst van de acties van de Provincie en de eigenaar af. Als dat niet tot 
iets resulteert, wordt er mogelijk toch een bestemmingsplan voorbereid. 

 
 
Verkeer: 
Jancko Rijpma vertelt over de grote projecten die nog steeds lopen: 

 Parkeren bij/voor de Apenheul.  Het overloopparkeren heeft in 2017 toch weer voor veel chaos 
en overlast gezorgd. Er waren geregeld geen verkeersregelaars, de JC Wilslaan was weer in 
gebruik. Op 20 april 2017 heeft de Gemeente het besluit genomen voor 5 jaar gebruik te maken 
van de AGOVV-velden voor het extra parkeren. De wijkraad heeft bezwaar gemaakt tegen de 
verleende vergunning. In januari 2018 kwam de uitspraak: ongegrond. 

 De provincie heeft in 2017 € 125.000 besteed aan een proef met de Visit Veluwe Expres. Sinds 
oktober doet de wijkraad mee in een proces om tot een definitieve oplossing te komen. Wellicht 
toch een transferium?  
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 De kruising Laan van Spitsbergen / Asselsestraat. In juli was er nog een plan zonder 
verkeerslichten. Zonder verder overleg of informatie is in februari besloten wel verkeerslichten 
te plaatsen. De communicatie van de gemeente met de wijkraad en de buurtbewoners liet veel 
te wensen over. Het was een slecht proces en er was geen duidelijke onderbouwing voor de 
plannen. De meningen over de oplossing lopen ver uiteen, dus de wijkraad spitst zijn 
commentaar toe op het proces.  

 Jancko Rijpma heeft zich afgelopen jaar beziggehouden met communicatie op de gemeentelijke 
webpagina over wegwerkzaamheden en evenementen. Bij wegwerkzaamheden heeft hij goede 
en slechte ervaringen met aannemers. Er is op de website van de gemeente nergens een 
overzicht te vinden tot wie men zich kan wenden bij overlast.  Dit geldt ook voor evenementen. 
De Gemeente trekt zich terug maar wenst wel meer evenementen in Apeldoorn. Voor 
informatie en klachten wordt men verwezen naar de organisator. Jancko Rijpma vertelt dat hij 
zich de afgelopen tijd ingezet heeft voor meer informatie op de website van de Gemeente.  

Ook zijn er wat kleinere onderwerpen zoals de toegang voor vuilnis- en brandweerwagens bij de van 
Brerostraat. De bewoners hebben zelf contact opgenomen om een test uit te voeren. Een ander 
onderwerp is de bebording van de eenrichtingsstraten binnen de wijk. Het plaatsen van een 
windmolen op het bedrijventerrein zou vrij veel invloed hebben op onze wijk.  
 

 
Groen en Kunst: 
Bob van Dongen geeft als enig commissielid van deze commissie een overzicht van de 
werkzaamheden: 

 De Honden Uitlaat Plaatsen (HUP’s)  
De HUP bij Spartahof is niet meer in gebruik omdat daar nu gebouwd wordt. Er zijn twee 
vervangende terreinen: bij Cortenbosch (volledig omheind), en bij de roestvijver.  
Bob van Dongen roept hondenbezitters op om uitwerpselen in de afvalbakken of thuis weg te 
gooien. Niet aan hekjes hangen s.v.p. 

 De bomenkap  
Julianaterrein: helaas worden er veel bomen gekapt, maar de gemeenteraad heeft het 
bestemmingsplan goedgekeurd.   
Soms vindt de kap plaats omdat boomwortels in de weg zitten. Dan probeert de gemeente kap 
zo veel mogelijk te voorkomen en een andere oplossing te zoeken. 

 De sprengen 
Het opknappen van de sprengen is bijna gereed. Bij het Waterbronpark is een informatiebord 
geplaatst. Binnenkort wordt er een bord geplaatst bij de vistrap bij het Orderplein.   
In de badhuisspreng heeft 50 jaar geen water gestaan tot afgelopen winter. De gemeente en het 
waterschap zijn enthousiast om dit definitief te maken. Samen met  wijkraad de Sprengen en de 
Bekenstichting gaan we dat oppakken. 

 Er worden meer wandelroutes gerealiseerd. Bob vraagt de aanwezigen een enquête in te vullen 
over hun wensen voor routes rondom hun huis. 

 Op diverse plekken in de wijk wordt op kleinschalige basis groen aangelegd.  

 Vorig jaar waren er veel klachten over rattenoverlast. Bob heeft hier reeds een artikel over 
geschreven in het Wijknieuws met als motto: gooi geen (grote stukken) brood op straat. 

 Er is drijfzand geconstateerd in het Waterbronpark. Dit is door de gemeente opgelost.  

 De sprengenoevers zijn opnieuw aangelegd, waarbij gras is vervangen door zaden, planten en 
struiken.  
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Bob van Dongen zoekt groen-denkers en/of kunstliefhebbers om zijn eenmanscommissie te komen 
versterken.  
 
Pauze 
 
7. Presentatie Samen voor Apeldoorn / burgerparticipatie 
De interim-voorzitter heet gemeenteraadslid Ties Stam hartelijk welkom Hij zal een presentatie over 
burgerparticipatie verzorgen.  
 
De eerste vraag die beantwoord moet worden is waarom er een raadswerkgroep burgerparticipatie 
is opgericht.  

- Koersnotitie Gebiedsgericht werken door college vastgesteld: 
 ‘Helder in ambitie, flexibel in de uitvoering’ 

- De Raad heeft ervaringen met en beelden bij hoe het nu werkt en vroeg zich af: 
- Past de voorgestelde koers bij Apeldoorn? 
- Past de voorgestelde koers bij de huidige tijd? 
- Wat kan en moet de raad zelf doen? 

- Raadswerkgroep bestaat uit: Paula Donswijk, Ties Stam, Marcel van der Maal, Bonnie ten 
Damme, Wim Willems. 

- Werkwijze: gesprekken met stadsdeelmanagers, dorps- en wijkraden, etc., enquêtes, 
raadplegen stukken. 

 
De werkgroep heeft advies uitgebracht aan de nieuwe Raad in een matrix:  
Verticaal: Structureel en/of omvangrijk of Incidenteel en/of kleinschalig 
Horizontaal: Beïnvloeding gemeentelijk beleid of Waardecreatie 
 
 

Samenvatting van de vier scenario’s voor wijze van omgang die door de 
werkgroep zijn bedacht. 

 
Scenario 1  Alle participatievormen zijn belangrijk 
Elke vorm van participatie is belangrijk en verdient erkenning en ondersteuning. Dat betekent dat 
de banden met de beïnvloedingsparticipanten worden versterkt en dat zij worden ondersteund, ook 
als hun boodschap eigenlijk niet welkom is of niet respectvol gebracht wordt. Daarnaast worden ook 
de participatievormen die waarde creëren ondersteund. Door hen een podium te bieden en door 
hen met geld of andere faciliteiten te helpen. 
 Dit betekent dat het budget van de dorps- en wijkraden in stand blijft, er daarnaast extra budget 
wordt toegevoegd voor de ondersteuning van actiegroepen en het vullen van het initiatievenfonds 
ten behoeve van de participatievormen die waarde creëren. 
 
Scenario 2  Verbreding en uitbreiding van alle vormen   
Elke vorm van participatie is belangrijk en we zetten in op verbreding en uitbreiding. De groepen die 
nu beïnvloedingsparticipatie vorm geven, zoals de dorps- en wijkraden, beschouwen we voortaan als 
één van velen. Hun bevoorrechte positie laten we los. Ook zetten we in op uitbreiding van de 
participatievormen die waarde toevoegen. Dat doen we actief door uit te nodigen, te stimuleren en 
te ondersteunen.   
Dit betekent dat we het thans beschikbare budget van de dorps- en wijkraden gaan verdelen over 
de verschillende bekende en nieuwe groepen die zich bezighouden met participatie. Daarnaast 
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helpen we de al bestaande participatievormen die waarde creëren door het vullen van het 
initiatievenfonds en stimuleren we onder andere daarmee ook de uitbreiding. 
 
Scenario 3  Met name beïnvloedingsparticipatie belangrijk 
Dat betekent een sterke inzet op het aangaan of versterken van de relatie en het optimaal benutten 
van hun input.  
De participatievormen die waarde creëren weten hun eigen weg wel te vinden en/of kunnen steun 
verkrijgen via crowdfunding of in het eigen netwerk. We vinden het geen gemeentelijke taak om hen 
te ondersteunen.   
Dit betekent dat niet wordt ingezet op instrumenten zoals een  initiatievenfonds maar dat het budget 
van de dorps- en wijkraden wordt gehandhaafd of zo nodig wordt uitgebreid en dat daarnaast extra 
budget wordt toegevoegd voor de ondersteuning van andere groepen die zich met 
beïnvloedingsparticipatie bezighouden.   
 
Scenario 4  Met name participatie die zelf waarde creëert is belangrijk  
Met name de participatievormen die zelf waarde creëren zijn van belang en verdienen ruimhartig 
ondersteuning. Vooral de incidentele of kleinschalige vormen die het in zich hebben om uit te 
groeien tot bedrijven of Stichtingen.   
Dit betekent dat we meer budget bij de dorps- en wijkraden gaan weghalen en dit samen met extra 
budget gaan inzetten voor een initiatievenfonds en voor de ondersteuning van initiatieven die van 
wijk- of buurtniveau naar stadsniveau kunnen uitgroeien. Actiegroepen gaan we niet (financieel) 
ondersteunen.   
 
Scenario 5? 
Vanuit het scenariodenken zou er ook een scenario dienen te worden benoemd waarbij ervan uit 
wordt gegaan dat participatie altijd op eigen kracht moet plaatsvinden. Erkenning en ondersteuning 
zijn daarbij dan ook niet aan de orde. De raadswerkgroep is echter van mening dat dit scenario in 
Apeldoorn en in de huidige tijd niet aan de orde is en dient te zijn.   
 

De werkgroep heeft de volgende aanbeveling gedaan: 

 
Verordening dorps- en wijkraden intrekken en invoering conform het model Haarlemmermeer 

- Formele taken en normsubsidie verdwijnen; 
- Maatwerkafspraken per dorps- en wijkraad afhankelijk van de behoefte en samenstelling 

gebied: Initiatiefnemer  / Samenwerkingspartner / Procesbewaker / Adviseur en klankbord / 
Belangenbehartiger. 

- Maatwerkafspraken kunnen leiden tot bepaalde vorm van subsidie en/of benutten 
initiatievenfonds. 

Invoering is groeimodel in 2 à 3 jaar. In die tijd bijvoorbeeld: 
- Werken aan goede opbouw gebiedsfoto’s en openbaar en laagdrempelig beschikbaar stellen; 
- Proefdraaien met Vitaliteitsagenda’s en Actieagenda’s;  
- Initiatievenfonds opzetten en financieel vullen;  
- Passende, gefaseerde afbouw huidige subsidie. 

 
 De raadswerkgroep hecht er aan nadrukkelijk op te merken dat zij de dorps- en wijkraden niet 

wil zien verdwijnen, maar dat gezien de gewijzigde inzichten over burgerparticipatie hun rol 
tegen het licht gehouden dient te worden, passend bij de behoeften van de samenleving in de 
huidige tijd. 
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John Verhoek vraagt of er ook nog een ander scenario mogelijk is waarbij het budget door de 
wijkraden verdeeld wordt. De gemeente zou dan een controlerende rol hebben.  
 
Bob van Dongen vraagt of de onderwerpen allemaal betrekking hebben op nieuwe initiatieven. De 
wijkraad houdt zich echter ook bezig met problemen die zich voordoen in bestaande situaties. Dit 
valt dan onder beïnvloeding en die blijft bestaan., is het antwoord van Ties Stam.  
 
Jancko Rijpma merkt op dat door de huidige verordening wijkraden vaak eerder ingelicht worden 
door de gemeente dan de gemiddelde burger. Hoe wordt deze communicatie straks gewaarborgd?  
 
Jancko Rijpma vraagt zich ook af of bewoners bij hun initiatieven wel hulp van de gemeente nodig 
hebben. Ties Stam reageert dat hij niet zo bang is dat de communicatie mis zal lopen.  Jan van Eijk 
haalt de bewoners van Palet aan die elkaar beter wilden leren kennen en daar bij hem ondersteuning 
voor hebben gevraagd.  
 
Jolante van Oostrom is bang dat het moeilijk is mensen te vinden die zich actief in willen zetten voor 
bepaalde projecten. Mensen reageren vaak pas achteraf. Hoe denkt de gemeente mensen meer te 
betrekken? Ties Stam antwoordt dat de gemeente wel aan experts kan komen zodat men te weten 
kan komen wat er speelt.   
 
De interim voorzitter bedankt Ties Stam voor zijn komst en zijn presentatie. Zij overhandigt hem een 
blijk van waardering. 
 
8. Beantwoorden van vragen  
Jan Hazeleger (Driehuizerweg) merkt op dat ter hoogte van de nieuw Spartaterreinen het pad langs 
de spreng als HUP wordt gebruikt. Hij vraagt of de gemeente hier vaker kan controleren en 
handhaven.  
Direct na de afsluiting van het Sparta terrein als tijdelijke HUP, werd dit pad onterecht als HUP 
gebruikt, dus zonder de uitwerpselen te verwijderen.. Dit is toen al met de gemeente besproken, 
mede n.a.v. een klacht van een bewoner van Sparta Luce (dhr. Polman).  We zullen de gemeente 
nogmaals benaderen. Bij dergelijke klachten kunt u ook zelf de buitenlijn bellen (14055).  
 
Ron Zweedijk (Berghuizerweg) stelt voor het geld dat over is uit 2017 te gebruiken voor het 
vergroenen en opleuken van het winkelcentrum Orden.  
Antwoord: De wijkraad is in gesprek met de gemeente om het winkelcentrum meer te vergroenen. 
Te zijner tijd zal bekeken  worden of de wijkraad hieraan een financiële bijdrage zal leveren. 
 
G. Nijkamp (P. de Hoochlaan) is van mening dat er te weinig handhaving en toezicht is op het gebied 
van verkeer.  
Antwoord: Uit Orden komen veel klachten over met name te hard rijden. De verschillende instanties 
wijzen naar elkaar als het gaat om handhaven. Juist voor de Pieter de Hoochlaan is op dit moment 
extra aandacht, omdat na de zomer het wegdek hersteld wordt. Hierbij wordt dan ook gekeken naar 
de mogelijkheden om het verkeer beter te sturen. Hierover volgt nog een bewonersavond. 
Wel nog twee opmerkingen: 
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1. de snelheid is vorig jaar gedurende enige tijd gemeten via een display. De resultaten hiervan 
waren niet schokkend. Maar een display geeft natuurlijk maar een beperkt inzicht. En asociale rijders 
zie je in het eindresultaat niet terug. 
2. Hoge drempels en chicanes zullen niet toegepast kunnen worden, omdat de bus door deze straat 
rijdt. 
 
Jan van Eijk (Stimenz) geeft aan dat mogelijkerwijze bewoners van het Palet (Mauvestraat) nog een 
bijdrage zullen vragen aan de wijkraad voor het ontwikkelen en inrichten van een 
buurtontmoetingstuin.  
Antwoord: Op initiatief van de wijkraad zijn er de laatste jaren al drie nieuwe buurtmoestuinen in 
Orden bijgekomen, die met veel plezier door buurtbewoners worden gebruikt. Ook dit initiatief 
juichen we toe. Het geeft veel contact met elkaar en mooie producten.  
 
W.H. Buurman (Ordermolenweg) zou graag éénrichtingsverkeer hebben op het Ordenplein. Hij 
vraagt ook wie sneeuw ruimt op de parkeerplaats daar. Het bleef lang glad na de sneeuwval deze 
winter. 
1. Het instellen van éénrichtingsverkeer is al eens besproken met de gemeente. Verkeerskundigen 
zijn van mening dat dat in dit geval de veiligheid niet zal bevorderen (bestuurders zullen geneigd zijn 
wat harder te rijden). Verder wordt het Ordenplein gezien als “verblijfsgebied”, een soort modern 
woonerf. Fietsers, voetgangers en auto’s moeten hier zelf hun weg vinden en rekening met elkaar 
houden (daarom zijn er ook geen zebrapaden bijv.). 
2. De gemeente heeft afgelopen jaar een nieuw sneeuwruimbeleid aangenomen. Het Ordenplein en 
de stoepen worden niet door de gemeente geveegd. De verhuurder en de winkeliers zijn helaas niet 
dusdanig georganiseerd dat zij gezamenlijk dit soort zaken aanpakken. 
De wijkraad zet zich in om in elk geval voor het sneeuwruimen toch iets te regelen. Daarover moeten 
nog gesprekken gevoerd worden. 
 
Yvonne de Carpentier heeft diverse vragen: 

 Zij wil het hek langs het HUP losloopgebied bij de Beatrixlaan wat hoger. 
Dit is de standaard hoogte van de hekken bij een HUP. Men wil er ook geen bastion van maken. De 
groep van 75 hondenbezitters, waarmee dit is afgestemd, is tevreden met zowel de HUP als de 
hoogte van het hek. Bovendien zullen de beukenhagen hoger worden en als extra afscherming 
fungeren. 

 Het hek naast het voetbalveldje op de Beatrixlaan gaat stuk. 
Dit kan gemeld worden bij de Buitenlijn van de gemeente 14055. Deze mensen ondernemen actie 
om de openbare ruimte heel te houden. 

 Zij wil graag meer fruitbomen in de wijk en meer bij-vriendelijke bloemen.   
We gaan in overleg met de gemeente eens kijken wat er mogelijk is. 
 
Henk Ilsink (Zanderijweg) heeft diverse vragen: 

 Hij wil graag extra HUP’s. De aangewezen uitlaatplaatsen liggen te ver weg. Hij doet een 
suggestie voor de groenstrook tegenover de voormalige Chinees aan de Jachtlaan (bij de Goede 
woningweg). De maximale looptijd bedraagt 6 minuten (= 400 m bij 4km/u). Op de kaart van 
hondenuitlaatplaatsen in Apeldoorn is te zien dat er een witte vlek zit rondom de Swiftstraat. De 
afstand tot de dichtstbijzijnde HUP is ruim 500 m. Dit is boven de grens. Een goed argument om dit 
met de gemeente te gaan bespreken.  
Antwoord: Het aanbrengen van een extra HUP lost niet alle problemen op. Bij een inspectie ter 
plekke bleek dat hondenpoep van naburige honden in de tuinen terecht komt en niet wordt 
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opgeruimd. Wij adviseren eerst het gesprek met deze hondenbezitters aan te gaan. 
 

 De Zanderijweg is net opnieuw ingericht. DE heer Ilsink is niet tevreden over een tweetal 
onderwerpen: wegopbouw is niet geschikt voor vrachtwagens (schade), er is lawaaioverlast/trilling in 
woningen en er zijn ontwerpfouten gemaakt. Graag ziet hij een evaluatie met de gemeente. Bij 
overleg ter plekke werden een aantal extra punten benoemd. De melder is gevraagd deze verder te 
specificeren.  
Antwoord: De commissie Verkeer zal dit nader bekijken inclusief de goede suggestie om een korte 
evaluatie met de gemeente en de wijkraad te organiseren. 
 
Gerard Laks (Groenwoud) ziet graag dat een plant-vak met rododendrons wat wordt uitgebreid. 
Dit is tijdens de vergadering met hem besproken. Er vindt eerst overleg met de gemeente plaats.  
 
J. Karman (Polhoutlaan) heeft een vraag aan wethouder Sandmann: toen u zich voorstelde als 
wethouder verantwoordelijk voor deze wijk heeft de heer Karman de vraag gesteld of het gerucht 
waar was dat er verkeerslichten op de kruising Asselsestraat / Laan van Spitsbergen zouden komen. 
Uw antwoord was nee. Waarom was u als wijkwethouder zo onzichtbaar op het moment dat 80 
wijkbewoners tegen een VRI waren. En zijn VRI nu niet overbodig aangezien het parkeren bij AGOVV 
na 2021 stopt.  
Mark Sandmann reageert dat bij zijn aanstelling niets bekend was over verkeerslichten. Wethouder 
Kruithof is verantwoordelijk voor verkeerszaken. Daarnaast memoreert de heer Sandmann dat de 
meningen over deze verkeerslichten erg uiteenlopen en dat hij weliswaar wijkwethouder is, maar 
ook het algemeen belang in het oog moet houden. Ook na het stoppen van het overloopparkeren op 
het terrein van AGOVV zijn deze verkeerslichten nog noodzakelijk en nuttig. De heer Karman vindt 
het opmerkelijk dat er zo’n lauwe reactie van de gemeente komt als 80 mensen zich druk maken over 
dit onderwerp. 
 
9. Rondvraag 
Gerard Laks stelt voor een week voor de AV digitaal een reminder met de agenda te sturen aan 
bewoners van wie het mailadres bekend is. De interim-voorzitter zegt toe dit binnen het bestuur te 
bespreken.  
 

Sluiting 
De interim voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 22.30 
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 drankje te nuttigen en nog even na te praten.  
Voor een groenere wijk krijgen de aanwezigen een insectenhotel van de wijkraad.  
 
 
 
Notulen goedgekeurd .d.d 
 
 
Voorzitter     Secretaris 


