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Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 10-10-2018, Goede Herderkerk – 
Asselsestraat 
 
Aanwezig : bestuursleden: Hans Amse,  Margaret Bakker, Jancko Rijpma, Bert Vierhout 
 18 leden volgens presentielijst.  
 P. de Groot (50+), Gijs van de Ridder (gemeente Apeldoorn), Wim Bergink 

(stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn) 
 
Afwezig met kennisgeving:  Jolanda Boukari (bestuurslid), Jan van Eijk (Stimenz), 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.  Een speciaal welkom voor Danique, 
Mirthe, Merel en Isa. Dit zijn studenten die voor hun studie Forensic Social work een wijkscan 
moeten maken en tijdens deze vergadering kennis willen opdoen over onze wijk en haar bewoners.  
De najaarsvergadering is traditioneel een vergadering met een kort, formeel gedeelte en na de pauze 
een deel met zgn. thematafels waar de bewoners zelf de onderwerpen kunnen aankaarten. 
In de zaal ligt het Wijkblad met de agenda voor de vergadering van vanavond. De concept begroting 
ligt er ook 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 april 2018 
N.a.v. blz. 2 vraagt Gerard Laks of er een antwoord op zijn vraag over dispensatie gegeven kan 
worden. Dispensatie is alleen mogelijk als de jaarrekening nog niet ingeleverd is bij de gemeente. 
Voor een volgende keer (i.c. dit jaar) zal de bewoners zeker gevraagd worden naar bestemmingen 
voor overgeschoten geld. Er moet wel toestemming gevraagd worden aan de gemeente.  
Blz. 4: P. de Groot vraagt naar de rattenoverlast. Gijs van de Ridder reageert dat de plekken waar de 
overlast was zijn doorgegeven aan Circulus.  
Idem, Henk Ilsink vraagt naar de HUP bij Spartahof. Er is geen gelijkwaardige  oplossing gevonden, en 
honden poepen nu op weg naar de nieuwe HUP die verderop gelegen is, waardoor ook de sprengen 
vervuilen. Hij pleit voor meer afvalbakken. De gemeente moet ook handhaven.  
 
De notulen worden goedgekeurd en hiermee vastgesteld met dank aan de notulist.  
 
 
4. Bestuurlijke zaken 
Penningmeester Hans Amse en de voorzitter van de commissie Bouwen en Wonen Bert Vierhout zijn 
aftredend en niet herkiesbaar. Er hebben zich helaas geen kandidaten voor deze functies gemeld. 
Beide heren zijn bereid hun werkzaamheden voort te zetten onder voorwaarde dat zij hun functie 
tussentijds kunnen neerleggen. De aanwezigen stemmen hier per acclamatie mee in.  
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Frans Klumper wil wel toetreden tot de wijkraad maar weet nog niet voor welke functie. Margaret 
Bakker zal met hem overleggen.  
Het blijft een lastige kwestie om vrijwilligers te werven, zeker onder de jongeren. Deze hebben vaak 
te weinig tijd en bovendien is de gemeente alleen overdag bereikbaar en dan zijn jongeren aan het 
werk. P. de Groot oppert het idee op straatfeesten en braderieën een stand in te richten om in 
gesprek te komen met kandidaten.  
Ook aftredend is de voorzitter van de commissie Verkeer Jancko Rijpma. Het bestuur heeft John 
Verhoek bereid gevonden deze functie over te nemen. Jancko Rijpma wil wel lid van de commissie 
blijven. De aanwezigen stemmen hier per acclamatie mee in. 
De commissieleden Jorina Ploeg, redactie Wijkblad en Bob van Dongen, commissie Groen en Kunst, 
hebben ook besloten hun werkzaamheden neer te leggen. Beiden zijn niet aanwezig; de voorzitter 
memoreert hun inzet de afgelopen jaren. Op een ander moment zal afscheid van hen genomen 
worden. 
 
 
5. Begroting 2019 
Penningmeester Hans Amse geeft een toelichting. John Verhoek vraagt of een eventueel batig saldo 
besteed kan worden om het kunstwerk op de kruising PWA-laan / Beatrixlaan te verfraaien. Hans 
Amse zal het voorstel meenemen.  
Sparta Luce staat op grond van de gemeente, maar die doet er niets aan. De heer Klumper stelt voor 
de strook tussen de straat en de sprengen op te knappen. Margaret Bakker zegt toe dit te 
onderzoeken. 
 
De aanwezigen stemmen bij acclamatie in met de begroting. De penningmeester zal hem indienen bij 
de gemeente. 
 
6. Thematafels 
De volgende onderwerpen zijn aan de thematafels besproken. 
 
Welzijn: 
-- 
 
Bouwen en Wonen: 

1. Karweilocatie 
Het is een lastige locatie om te ontwikkelen. CRK had de nodige opmerkingen. Opmerkingen 
van o.a. wijkraad zijn gehonoreerd. Zo komt er een laad- en losgelegenheid naast de 
Beatrixlaan in plaats van erop en de winkel komt nu aan de Asselsestraatzijde in plaats van 
de parkeerplaatszijde. Binnenkort vindt er een info-avond plaats. Daarna hoopt men de 
bestemmingsplanprocedure te starten. In dat bestemmingsplan wordt de parkeerbehoefte 
en de oplossingen daarvoor gemotiveerd en uitgewerkt. 

 
2. Energietransitie 

De gemeente heeft opdracht gegeven voor het maken van een rapport om per wijk de meest 
kansrijke mogelijkheden aan te geven. De wijkraad zal dit nauwlettend gaan volgen en zo 
nodig reageren richting gemeente. Donderdag 11 oktober om 19.00 uur vindt de presentatie 
van dat rapport plaats. 
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3. Westpoint 
De projectontwikkelaar BUN heeft  het oorspronkelijke plan gewijzigd naar woningen met 
drie kamers met huur van ca € 700 per maand. Daarnaast een aantal exclusieve 
appartementen OF zorgappartementen incl. restaurant, gezamenlijke ruimte en 
buitenruimte. Beide opties vonden instemming bij het Westpoint-comité en de wijkraden. 
BUN gaat de plannen – nu er draagvlak lijkt te zijn – nader uitwerken richting het indienen 
voor bestemmingsplan en omgevingsvergunning (gelijktijdig in  te dienen). Er worden 
tussentijds een aantal info-/overlegavonden georganiseerd. Bestemmingsplanprocedure kost 
minimaal negen maanden vanwege wettelijke termijnen. 

 
4. Herstelcentra voor mensen die ’’de weg wat kwijt zijn’’ 

Er wordt bij de gemeente gedacht aan  het bundelen van het werk door diverse organisaties 
zoals Cactus, Riwis, GGNet, Stimenz. Daarbij komen laagdrempelige zogenaamde 
Herstelcentra waar mensen in de problemen zonder indicatie terecht kunnen. Ook in onze 
wijk kan een herstelcentrum komen. Aan de thematafel vond men dat we niet tegen een 
dergelijk centrum behoeven te zijn. 

 
 
Verkeer: 

1. Het fietspad langs de PWA-laan wordt vanuit het centrum in twee richtingen gebruikt, wat 
fietsende bewoners vanuit Orden gevaarlijk vinden. 

2. Ook klaagde men over auto’s die ter hoogte van de winkel en de bovenliggende kantoren bij 
Dijkgraaf te snel over het fietspad rijden. 

3. In veel straten staan auto’s van de bewoners op de stoep geparkeerd, waarbij geen vrije 
doorgang meer is voor moeders met kinderwagens en mensen met een rollator óf een 
rolstoel. 

4. Ook vond men het totaal ontbreken van zichtbare handhaving binnen de wijk een groot 
gemis. 

5. Veel te hard rijden in de 30-km gebieden is een voortdurende bron van ergernis bij een 
aantal wijkbewoners. 

6. Iemand stelde voor ‘heel Apeldoorn wordt 30-km gebied met uitzondering van doorgaande 
wegen’. Alleen daar borden zetten waar 50 km gereden mag worden. Scheelt veel 
verkeersborden. 

7. Men is bezorgd voor toekomstige parkeeroverlast, na de oplevering van Spartahof. 
8. Ook het (lukraak) parkeren in de woonwijk van de medewerkers van de Belastingdienst blijft 

voor sommige wijkbewoners een punt van zorg. 
9. Een bewoner met een old-timer vindt de drempels in de Zanderijweg te hoog. Hij had schade 

aan zijn auto opgelopen. Zijn buurman vond de hoogte prima, remde het verkeer voldoende 
af. 

10. Er rijdt veel vrachtverkeer door de Zanderijweg richting Albert Heijn en naar het 
installatiebedrijf Van Tongeren. Men stelde voor dat deze vrachtwagens een busroute 
zouden volgen.  

11. Dit geldt ook voor de Driehuizerweg. 
 
De commissie Verkeer zal de komende tijd aandacht aan bovenstaande punten geven. 
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Groen en Kunst: 
1. Een bewoner heeft zelf hondenpoepschepjes gemaakt en neergelegd op plekken waar veel 

hondenpoep lag. Een briefje erbij dat men er gebruik van mag maken. Het helpt, er ligt 
minder/geen poep meer! Niet klagen dus, maar zoeken naar oplossingen. 

2. Spreek elkaar op een positieve manier aan over hondenpoep, vuil, etc. 
3. We zijn een groene wijk, wees er blij mee. 
4. Vaak en veel huisraad ligt op de stoep, meestal op dezelfde plekken. Moet vaker opgeruimd 

worden. 
5. 5traks “omgekeerd afval scheiden”: “wat gaat dat worden?” Restafval aan de straat? In het 

bos? 
6. Handhaven, handhaven, handhaven! Op alle gebieden! 
7. Is er geld voor twee zitbankjes in het plantsoen aan de PWA-laan bij de spreng ter hoogte van 

het Prins-gebouw/de grote zandschep? Daar blijkt ook een kunstwerk te liggen, een 
ingegraven putdeksel. Weet bijna niemand. 

8. Over de Kunstroute zijn twee verschillende meningen: een positieve (veel bezoekers) en een 
negatieve (weinig bezoekers). 

9. Waarom hebben we in onze wijk geen leuk (lunch-)café, een restaurant o.i.d.? 
  
 
7. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
 

Sluiting 
De interim voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 22.00 
uur. 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 voor zover ze dat 
nog niet ontvangen hebben bij de vorige AV.  
 
 
 
Notulen goedgekeurd .d.d 
 
 
Voorzitter     Secretaris 


