
Deze kaart is met de hoogste graad
van nauwkeurigheid samengesteld. 
De Gemeente Apeldoorn kan echter niet 
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Samenvatting

In dit activiteitenverslag rapporteert de wijkraad Brink & Orden de uitgevoerde activiteiten en projecten van 2018.
De activiteiten van de wijkraad Brink & Orden zijn opgesplitst naar een viertal categorieën.
Voor elke categorie van activiteit is een commissie ingesteld. 
De categorieën zijn: 
Bouwen en Wonen, Welzijn, Verkeer, Groen en Kunst.
Per commissie is het activiteitenverslag nader uitgewerkt (zie bijlagen).

Het activiteitenverslag 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
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Hoofdstuk 2

Overige prestaties

2.1  OPENBARE ALGEMENE VERGADERINGEN
In 2018 werd tweemaal een algemene vergadering gehouden: één in het voorjaar en één in het najaar.

2.2   BESTUURSVERGADERINGEN
Het bestuur heeft in 2018 11 maal vergaderd.

2.3   WIJKNIEUWS
Het Wijknieuws Brink & Orden met hierin een veel breder informatieplatform voor de bewoners, is in 2018  
twee maal uitgebracht in een oplage van 7.000 stuks. 

2.4   WEBSITE/SOCIAL MEDIA
De website van de Wijkraad is in 2018 regelmatig geactualiseerd. 
Ook zijn er op de Facebookpagina regelmatig berichten geplaatst.
De digitale nieuwsbrief is in 2018 8x verzonden aan abonnees. 
Hierin zijn actuele zaken vermeld met links naar de website van de Gemeente en de Wijkraad.
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3.1 SAMENSTELLING BESTUUR

3.1.1 DAGELIJKS BESTUUR
Margaret Bakker - interimvoorzitter
Mauvestraat 183 
7312 LZ  
06 - 12 86 36 57
e-mailadres: voorzitter@brinkenorden.nl
 
Hans Amse - penningmeester  
Henri 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 tot en met 31-10-2018 
- John Verhoek - commissie Verkeer vanaf 01-11-2018
- vacant - commisie Welzijn 
-  Bert Vierhout - commissie Bouwen en Wonen 

Voor het maken van de notulen wordt een 
professionele kracht ingehuurd. 

3.1.3 SAMENSTELLING COMMISSIES
Commissie Verkeer 
Onderhoud en aanleg van wegen en paden, 
verkeer en veiligheid

Jancko Rijpma 
Chamavenlaan 5
7312 HE
055 - 843 72 77 
06 - 52 18 08 99
e-mailadres: verkeer@brinkenorden.nl

Kor Flokstra 
Ritbroekstraat 53A
7311 GC  
055 - 521 53 66 
06 - 22 04 08 67
e-mailadres: Kor50flokstra@hotmail.com

John Verhoek
Driehuizerweg 23
7312 DW 
06 - 81 40 53 93
e-mailadres: john.wijkraad@gmail.com

Jan van der Wal 
Schotweg 48 a 
7311 DW  
06 -14 78 56 66 
e-mailadres: j.wal349@kpnmail.nl

Commissie Groen en Kunst
Onderhoud en aanleg van groenvoorziening en 
speelplekken, aandacht voor kunst 
 
vacant 
groenenkunst@brinkenorden.nl 
 
Bob van Dongen - tot en met 31-09-2018
van Brerostaat 33
7312 VK 
055 - 355 84 91 
06 - 22 58 62 51
e-mailadres: b.dongen20@upcmail.com

Hoofdstuk 3

Organisatie van de raad
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Commissie Bouwen en Wonen
Aandacht voor bestemmingsplannen, nieuwbouw, 
bestaande woningbouw en de kwaliteit van wonen

Bert Vierhout - voorzitter
Frans van Mierisstraat 29B 
7312 LB  
06 - 20 97 05 89
e-mailadres: bouwenenwonen@brinkenorden.nl 

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

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 

voorzitter vacant
welzijn@brinkenorden.nl

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

3.2 MEDEWERKERS
Er is een commissie voor website, Facebook en 
Wijknieuws, bestaande uit:

Website en Facebook
Jolanda Boukari

Wijknieuws 
Redactie

Jorina Ploeg - tot en met 31-03-2018 
Ritbroekstraat 42 
7312 DS  
055 - 844 38 14 
06 - 54 29 43 96
e-mailadres: redactie@brinkenorden.nl 
 
Jolet Bakker 
Brinkhorstweg 35
7311 GJ 
06 - 54 97 06 19
e-mailadres: redactie@brinkenorden.nl

Margaret Bakker - zie 3.1.1
Redactielid editie 2 - 2018

Advertenties, ontwerp, drukwerk en verspreiding
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.

3.3 OVERIGE BEDRIJFSVOERINGZAKEN
De wijkraad mag gebruik maken van het +Punt. 
Hier heeft de wijkraad ook ruimte te leen voor haar 
inventaris en opslagruimte voor administratie.

kascommissie
Er is een kascommissie actief, die toeziet op 
een ordentelijk beheer van de financiën. 
Deze commissie bestond in 2018 uit:
De heer L. Hoving
De heer T. van Es 
De heer J. Karman (reserve)
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Hoofdstuk 4

Jaarrekening 2018

4.1 FINANCIEEL VERSLAG 2018 

Ten opzichte van het jaar 2017 waren de baten in 2018 € 751 hoger en de lasten € 1.804 hoger.  
Dit heeft geleid tot een voordelig saldo van € 6.337 (2017: voordelig saldo € 7.390).
De hogere baten kwamen tot stand door een hogere gemeentelijke subsidie van € 458 en een hogere opbrengst 
advertenties € 300. Hiertegenover stond een langere renteopbrengst van € 7.

De lagere lasten waren het gevolg van lagere uitgaven voor: 
- kosten Wijkblad / website € 710
- bijdragen maatschappelijke activiteiten                                             235
- kosten notuleren vergaderingen                                                        197
- overige kostencomponenten  662
   € 1.804

Het bestuur stelt voor het batig saldo ad € 6.337 als volgt te bestemmen:
- dotatie (maximaal) aan de algemene reserve  € 458
- restitutie aan de gemeente  3.700 
- dotatie aan de bestemmingsreserve (fonds voor zitbankjes)  2.179 
   € 6.337

De algemene vergadering heeft hiermee ingestemd.
De bestemming van het saldo is reeds verwerkt in de financiële cijfers over 2018.

In de algemene vergadering van 10 april 2019 heeft de kascommissie haar bevindingen ten aanzien van de uitgevoerde 
kascontrole gerapporteerd.
In dit rapport gedateerd 22 februari 2019 stelt de kascommissie aan de algemene vergadering voor het bestuur van de 
wijkraad te dechargeren voor het financiële beleid over het boekjaar 2018.
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4.2 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2018

Algemeen

Waarderingsgrondslagen
De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van aanschafwaarden.
Afschrijvingen gebaseerd op de geschatte levensduur zijn in mindering gebracht rekening houdend met de te 
verwachten restwaarden. Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

Grondslagen resultaatbepaling
De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de levensduur en de te verwachten restwaarden. 
Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Alle overige lasten en baten worden toegerekend aan de periode waarin zij zijn ontstaan.

Grondslagen bestemming van het resultaat
Volgens de verordening dorps- en wijkraden is doteren aan de algemene reserve toegestaan tot 10% van de
normsubsidie van het desbetreffende jaar. 
De algemene reserve mag niet hoger zijn dan het bedrag van de normsubsidie van het desbetreffende jaar.
Een eventueel overschot dient gerestitueerd te worden aan de Gemeente, tenzij voor specifieke toekomstige doelen
een bestemmingsreserve gevormd kan worden.
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4.3 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA      PASSIVA

Omschrijving    Omschrijving    
(in euro’s) 2018 2017   2018 2017

Vaste activa     Eigen vermogen     
           
   Algemene reserve 33.761  33.445
Vlottende Activa   Toegevoegd van batig saldo 458 316
  
Vorderingen op korte termijn       34.219 33.761 
    
Overlopende activa 521 492  Bestemmingsreserves 4.401 8.652 
          
    Schulden op korte termijn     
Liquide middelen
    Crediteuren - 156
Saldi aangehouden  
   bij Rabobank 49.701 57.936  Overlopende passiva    

   Stichting SEV / New Towns - 7.394 
     Gemeente Apeldoorn 3.700 7.074
   Nog te betalen bedragen 7.782 426
   Vooruit ontvangen bedragen 120 965  
       
     11.602 15.859
            

Totalen 50.222  58.428 Totalen  50.222  58.428
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4.3.1   TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018   

Omschrijving    
(in euro’s) 2018 2017

ACTIVA     
     
Vlottende activa

Overlopende activa     
Intrest Rabobank internetspaarrekening 6 12
Vooruitbetaalde abonnementen 515 480
 521 492
Liquide middelen     
Het saldo bestaat uit:
Rabobank rekening courant 248 796
Rabobank internetspaarrekening 49.453 57.140
 49.701 57.936
De geldmiddelen zijn direct opvraagbaar.
     
PASSIVA     
Algemene reserve     
Saldo per 1 januari 33.761 33.445
bij: - toegevoegd van het batig saldo 2017  - 316
bij: - toegevoegd van het batig saldo 2018  458 -
 34.219 33.761
Bestemmingsreserves     
- Fonds project spoorlijnen PWA laan  
Saldo per 1 januari 5.448 5.448
af: - bijdrage in de kosten van dit project 5.448 -
 - 5.448
- Fonds voor landschappelijke verfraaiing van de wijk
Saldo per 1 januari 3.204 3.204 
af: - bestedingen 2018 982 -
 2.222 3.204
 - Fonds voor zitbankjes
Saldo per 1 januari - -
bij: -toegevoegd van het batig saldo 2018 2.179 -
 2.179 -
Stand van bestemmingsreserves per 31 december:
- Fonds project spoorlijnen PWA laan - 5.448
- Fonds voor landschappelijke verfraaiing van de wijk 2.222 3.204 
- Fonds voor zitbankjes 2.179 -
 4.401 8.652
Project spoorlijn PWA laan
Doel van het project is een herinneringspunt te creëren voor het feit  
dat in het verleden in de nabijheid van het kruispunt PWA laan /  Prinses 
Beatrixlaan  de spoorlijnen tussen het station Apeldoorn en paleis het Loo 
en tussen Amesrfoort en het paleis het Loo hebben gelopen.
In samenwerking met een landschapsarchitect van de gemeente en de 
wijkbeheerder wordt dit project ontwikkeld en zal dit verleden zichtbaar 
worden gemaakt door middel van voorwerpen/materialen die verband 
houden met de spoorlijnen, een informatiebord en een zitbank. 
De Wijkraad zal bijdragen in de kosten tot maximaal € 5.448. 
Het spoormonument is in december 2018 gereed gekomen en in januari 
2019 officieel geopend.

vervolg op pagina 12



wijkraad Brink & Orden12

4.3.1   VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
  
Omschrijving    
(in euro’s) 2018 2017

VERVOLG PASSIVA

Project Landschappelijke verfraaiing van de wijk  
Doel verfraaiing van de in het wijkraadsgebied aanwezige kale / grijze 
plekken door het aanbrengen van beplanting of inzaaien van deze plekken. 
Bewoners in het wijkraadsgebied zijn op de algemene  vergadering 
(april 2017) en via een oproep in de digitale nieuwsbrief uitgenodigd om 
locaties aan te wijzen en suggesties in te dienen. In 2018 zijn op de algemene 
vergaderingen van de wijkraad aan belangstellenden insectenhotels 
uitgereikt (totale kosten € 382); tevens is een bijdrage van € 600 verstrekt 
voor een binnentuin bij de Mauvestraat dat door bewoners is gerealiseerd 
in 2018. Verwacht wordt de resterende gelden in 2019 te besteden.

Project voor zitbankjes
Doel het plaatsen van zitbankjes als rustpunt op veel gebruikte looproute 
en voor hardhouten zittingen op de betonnen zitelementen bij het spoor-
monument. Verwacht wordt dat dit project in 2019 wordt gerealiseerd.

Schulden op korte termijn     

Overlopende passiva
Stichting SEV / New Towns heeft in 2012 voor de financiering     
van een drietal projecten € 10.225 beschikbaar gesteld.  
- Besteed in 2012 € 2.765 
- Besteed in 2013 € 66  
Resterend saldo - 7.394 
Het resterende saldo is na overleg met en na goedkeuring door de 
gemeente vrijgevallen ten gunste van de rekening van baten en lasten.
Het bedrag ad  € 7.394 zal worden besteed aan projecten die in 2019
bij speeltuinvereniging Kindervreugd worden uitgevoerd.  
 

Gemeente Apeldoorn     
Betreft het deel van het batig saldo van 2018 dat, na aftrek van de 
toevoeging (maximaal) aan de algemene reserve en de dotatie aan de
bestemmingsreserve, wordt gerestitueerd aan de gemeente.    3.700        7.074 
   3.700        7.074   

Nog te betalen bedragen 
Toegezegde bijdrage aan watertappunt  3.500 -
Toegezegde bijdrage aan ballenvanger  3.894 -
Diverse nog te betalen kosten 388 426
 7.782 426

Vooruit ontvangen bedragen     
Vooruitbetaalde advertenties voor het Wijkblad  - 845
Vooruitontvangen vergoedingen 120 120
 120 965
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4.4.1  TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 2018     
 
Omschrijving   Begroting 
(in euro’s) 2017 2018 2018

Lasten      
Bestuursvergoeding      
De bestuursleden en de commissieleden ontvangen maandelijks
een vaste vergoeding voor hun activiteiten.                     6.600  9.480   6.525  

Huisvestingskosten      
Betreft de vergoeding voor het gebruik van het +Punt.           338   400   300    

Wijkblad / website      
- kosten Wijkblad  14.748   15.440   15.458 
- kosten website  450 600   450 
   15.198    16.040   15.908 
De kosten van Wijkblad bestaan uit:    
- drukkosten 9.523   10.427   9.989 
- kosten ontwerp, opmaak en beeldbewerking  4.142  3.813  4.299 
- verspreidingskosten   1.083  1.200   1.170 
  14.748  15.440   15.458 
Bijdragen aan maatschappelijke wijkactiviteiten      
In 2017 zijn bijdragen verstrekt aan een voorstelling voor scholieren  
en Sint Nicolaasfeest. 575 -  -   
In 2018 zijn bijdragen verstrekt aan ‘Kunst in Orden’ en Sint 
Nicolaasfeest. -    800  810
   575  800 810 

4.4   REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 2018

Omschrijving  Begroting 
(in euro’s) 2017 2018 2018

Lasten      
Bestuursvergoeding 6.600 9.480 6.525 
Huisvestingskosten  338  400 300 
Wijkblad / website 15.198  15.905  15.908
Bijdragen aan maatschappelijke wijkactiviteiten 575   800  810 
Vakliteratuur en abonnementen 1.899  2.730 1.958
Kosten bewonersbijeenkomsten e.d. 503   1.250  533 
Kosten notuleren vergaderen 1.632   1.960   1.829 
Afschrijvingen   -   180  - 
Toegezegde bijdragen   - - 7.394
Overige lasten  3.602   5.324  4.288 
Totaal lasten 30.347   38.029   39.545 

Baten      
Subsidie gemeente Apeldoorn 33.761   34.219  34.219
Advertenties in Wijkblad 3.963   3.800  4.263 
Vrijgevallen schuld SEV / New Towns  - - 7.394
Rente  13   10   6
Totaal baten  37.737   38.029   45.882 

Saldo (baten - lasten) 7.390  -    6.337

vervolg op pagina 14
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4.4.1  VERVOLG TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN  OVER 2018   
   

Omschrijving   Begroting 
(in euro’s) 2017 2018 2018

Vervolg lasten  

Kosten bewonersbijeenkomsten, e.d.      
Betreft de kosten van zaalhuur en consumpties van 2 algemene 
vergaderingen in 2018 (2017: 2)  503  1.250   533

Kosten notuleren vergaderen      
Betreft de kosten van het notuleren van 10 bestuursvergaderingen      
(2017: 11) en 2 algemene vergaderingen (2017: 2) 1.632  1.960   1.829

Toegezegde bijdragen      
Betreft bijdragen in de financiering van projecten die in 2019 worden 
uitgevoerd bij de speeltuinvereniging Kindervreugd, te weten: 
- watertappunt -  -  3.500 
- ballenvanger -  -   3.894
  -  - 7.394
Overige lasten      
Specificatie van de overige lasten:      
- kantoorartikelen 165   150  126
- automatisering 496   525  695
- straatspeeldagen 450   850  600
- teambuilding   1.304   1.350  1.358
- diversen  1.187   2.449 1.509 
   3.602   5.324 4.288 

Baten

Subsidie gemeente Apeldoorn      
Op grond van de Verordening voor Dorps- en Wijkraden    
is een normsubsidie toegekend van:                  33.761 34.219  34.219

Rente  
Betreft de rente op de internetspaarrekening          13 10 6

Verwerking saldo 2018   
Saldo volgens rekening van Lasten en Baten    6.337

- Toevoeging (maximaal) aan de algemene reserve    458
- Restitutie aan de gemeente Apeldoorn   3.700   
- Dotatie aan de bestemmingsreserve (fonds voor zitbankjes)   2.179   
    6.337
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Bijlage 1

Activiteitenverslag 

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
• Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) incl afkoppelen van hemelwater van het gemengde riool
• Inbraakpreventie
• Westpoint, zorg om overlast naar woonomgeving en aandacht voor herbestemming 
• Herbestemming voormalige Julianalocatie in overleg met wijkraad De Sprengen
• Locatie Stedenbouwkundige ontwikkeling PWA-laan en omgeving
• Bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 (AGOVV terreinen)
• Bestemming voormalige Politieacademie aan De Kleiberg
• Verbouwingen kazerneterrein
• Bestemming Karwei-locatie hoek Asselsestraat-Beatrixlaan
• Overige bestemmingsplanaanpassingen en -vrijstellingen
• Bouw- en sloopvergunningen
• Detailhandels- en andere voorzieningen in onze wijk
• Toekomstplannen Park Berg & Bos en Apenheul
• Voormalige stortplaats in het Sprengenpark 
• In samenwerking met commissie Verkeer gewerkt aan locatieprofielen / evenementenbeleid

Overige prestaties

Communicatie en overleg
•  Communicatie met bewoners uit het werkgebied van de commissie geschiedt middels de website van de wijkraad, 

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). 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 (ca 4x per jaar).
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Bijeenkomsten waarbij de commissie Bouwen en Wonen aanwezig was
• Bestuursvergaderingen Wijkraad (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/Politieke Markt
• Vergaderingen bijwonen van diverse overige organisaties.



activiteitenverslag 2018 17

Bijlage 2

Activiteitenverslag 

commissie Welzijn

In deze bijlage zijn de activiteiten van de commissie Welzijn binnen de wijkraad opgenomen.

Behartiging wijkbelangen 

Groot Worden in Orden met de Brede School en buitenschoolse activiteiten
De wijkraad was in 2018 betrokken bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten voor de jeugd, voortvloeiende 
uit de Brede school ism Stimenz, CODA en Markant. 
De buitenschoolse activiteiten van de Brede School vinden op diverse centrale locaties in de wijk plaats, zoals in het 
Sprengenhonk, 7312, Kindervreugd, +Punt, e.d.

In juni 2018 vond het zomerevent van ‘GrOOt Worden in Orden’ in en om de speeltuin Kindervreugd plaats met  
muziek, hapjes, en diverse activiteiten. 

Communicatie en overleg
Het gehele jaar 2018 heeft de commissie  uit 1 persoon bestaan, wat resulteerde in het minder aanwezig kunnen zijn bij 
externe bijeenkomsten en het opzetten van nieuwe activiteiten
•  Regelmatig overleg met de wijkagent, de stadsdeelmanager, stadsdeelregisseur, soc. pedagogisch medewerker, 

jeugdwerkers, de buurtregisseur, sociaal wijkteam en JOGG.
•  Het delen van inhoudelijk informatie met de commissie, het bestuur, de wijkbewoners en relaties tijdens bestuurs- en 

algemene vergaderingen.
•  Het vertegenwoordigen van de wijkraad in diverse overlegsituaties, inspraakmogelijkheden e.d. met gemeente 

Apeldoorn en gemeenteraad.
•  Het delen van informatie via het Wijknieuws, nieuwsbrief, de website, social media, via telefoon, aan huis en e-mail.
•  Aanleveren van informatie voor de website, nieuwsbrief en social media.
•  Het beantwoorden van vragen van wijkbewoners of hen doorverwijzen naar de desbetreffende instantie.
•  Ondersteuning van buurtinitiatieven voor verbetering van het welzijn in de wijk 

Bijeenkomsten waarbij de commissie Welzijn aanwezig was
•  Bestuursvergaderingen Wijkraad (11x)
•  Algemene vergaderingen Wijkraad (2x)
•  Plenaire vergaderingen commissie Welzijn (dit jaar niet - commissie bestond uit 1 persoon)
•  Kranslegging Koning Willem III
• Burendag Koning Willem III 
• Miniconferentie Vitale Wijken
• Betrokken bij behoud van de ontmoetingsplekken Mandala en het +Punt
• Voorlichtingsavond over whatsappgroepen in de wijk en thema avond ‘Alert in de wijk’
• Aanwezig bij Kick Off Apeldoorn 2030
•  Stadsdeelplatform (3x)
•  Betrokken bij ontwikkeling ‘Vitaliteitsagenda’ van de wijk Orden
• Betrokken bij de bijeenkomsten over burgerparticipatie en de rol van de DWR-en met o.a.de gemeente
• Via mailcontact meegedacht over invulling Eigenwijks Podium
• Betrokken, samen met de commissie Bouwen en Wonen, bij Beschermd Wonen 
•   Betrokken bij het kunnen realiseren van een watertappunt en een ballenvanger bij speeltuinverreniging Kindervreugd
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Bijlage 3

Activiteitenverslag 

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
•  Overleg met Gemeente & Accres omtrent problemen door verkeer- en parkeeroverlast Apenheul.
•  Aanpassing kruispunt Asselsestraat - Laan van Spitsbergen. Dit kruispunt werd opnieuw ingericht en van een 

verkeerslichtinstallatie voorzien.
•  Overleg met gemeente en Dreef Beheer over aanpassingen WC Orden, zoals extra fietsparkeerplaatsen en groen-

voorzieningen.
•  Aanpassingen kruispunt Prins Willem Alexanderlaan-Prinses Beatrixlaan voor overstekende schoolkinderen van het 

Cortenbosch College.
•  Overleg met Gemeente over onveilige situatie van het gebruik van de fietspaden langs de Prins Willem Alexander-

laan. Fietspaden zijn gedeeltelijk één richting, terwijl het voor twee richtingen gebruikt wordt.
•  Overleg met gemeente en bewoners van de Zanderijweg om enkele aanpassingen te krijgen op de  

inrichtingsplannen gekoppeld aan de herbestrating na de herbestrating van de weg.
•  Overleg met gemeente en bewoners van de Groeneweg en de Schaapweg om enkele aanpassingen te krijgen op 

de herinrichtingsplannen, gekoppeld aan de gedeeltelijke herbestrating.
•  In samenwerking met de commissie Bouwen en Wonen meedenken over verkeerstechnische zaken bij nieuwbouw-

projecten (ontwikkeling Karwei locatie, ontwikkeling Julianalocatie en Spartahof).
• Overleg met de Gemeente over de aanleg van een verkeersdrempel in de Beatrixlaan.
•  Afrondende werkzaamheden aan de rotonde Jachtlaan/Kennedylaan/Wilslaan.
• Aanleveren van informatie voor de website en social media. 
• In samenwerking met de commissie Bouwen en Wonen gewerkt aan de locatieprofielen/evenementenbeleid.

Overige prestaties

Bijeenkomsten waarbij de commissie Verkeer aanwezig was
• Bestuursvergaderingen Wijkraad (11x)
• Algemene vergaderingen Wijkraad (2x)
• Plenaire vergaderingen Verkeerscommissie (9x)
• Stadsdeelplatform, incidenteel
• Wijkradenoverleg Accres
• Overleg vrachtverkeer Apeldoorn NW 
• Overleg onderzoek mogelijkheid transferia
• Bijeenkomsten gebiedsontwikkeling voor Apeldoorn West
• Overleg met de Werkgroep Asselsestraat
• Diverse PMA’s en raadsvergaderingen
• Beantwoorden dan wel doorverwijzen van opmerkingen en klachten van wijkbewoners.

Overleg per mail en telefoon
Tussen de vergaderingen door vindt frequent overleg plaats tussen commissieleden en bestuursleden.



activiteitenverslag 2018 19

Bijlage 4

Activiteitenverslag 

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
De commissie Groen en Kunst is in 2018 actief geweest t.a.v. de volgende zaken:
•  Contact onderhouden met gemeente en bewoners t.a.v. de bekenvisies en herstelplannen Grift, Orderbeek, 

Driehuizerspreng, Beek in het Orderveen, Badhuisspreng en de kwaliteit/hoeveelheid groen in de wijk in het 
algemeen.

•  Klacht over wildgroei en het niet stromen van water in de Driehuizerspreng. Afstemming met bewoners, wijkbeheer-
der en projectleider.

• Initiëren van nieuwe en faciliteren van 3 bestaande buurtmoestuinen in de wijk.     
• Participeren in klankbordgroep bij opknapbeurt Sprengenvallei in park Berg & Bos. 
• Overleg over hondenuitlaatplaatsen.
•  Vervanging voor Sparta terrein, aandragen alternatieven en overleg hondenbezitters en wijkbeheerder over 

inrichting. Resultaat HUP Beatrixlaan en nieuwe losloopgebied Cortenbosch (in samenwerking met Cie Verkeer).
• Klacht over beide HUP ’s Laan van Spitsbergen.
• Nieuwbouw Sparta-locatie Periodieke afstemming met projectontwikkelaar en projectleider.
•  Nieuwbouw Julianaterrein: indienen van zienswijzen over het effect op groen in de wijk. Periodiek overleg met 

projectontwikkelaar en projectleider hierover. Afstemming ter plekke met projectontwikkelaar. Deze activiteiten  
zijn samen met wijkraad de Sprengen uitgevoerd.

Overleg met bewoners en afstemming met wijkbeheerder over diverse zaken:
•  Van Brerostraat: Goedgekeurde aanpassing bocht met zicht belemmerende hagen. Overleg met wijkbeheerder en 

bewoners nav klacht bewoners. Afstemming over aanpassing bocht met perk + nieuwe boom en herinrichting na kap 
plataan.

• Rattenoverlast op diverse plaatsen in de wijk. Overleg met rattenbestrijding Circulus ter plekke.
• Afstemming met Ontwerpinstituut over aanleg Sprengenoevers en opening in 2018.
• Participeren in nieuw initiatief Wandelnetwerk Veluwe.

Overige prestaties
• Aanleveren van informatie voor de website, Wijknieuws, digitale nieuwsbrief en social media.
•   Verstrekken van informatie aan bewoners die contact zoeken met de wijkraad. en doorverwijzen naar de juiste 

instanties over de volgende onderwerpen: - bovengronds brengen van de sprengen, vervuiling Orderbos, vervui-
ling speelplaats Waterbronpark, overlast zwijnen, hek bij Rode beek (P. de Hoochlaan), modderig pad door aanleg 
met leem, het kappen van bomen, etc.

•  Ondersteuning van buurtinitiatieven voor verbetering van het groen in de wijk.
• Het vertegenwoordigen van de wijkraad in diverse bijeenkomsten.

Bijeenkomsten waarbij een of meerdere leden van de commissie aanwezig was/waren:
• Bestuursvergaderingen Wijkraad (via de interim-voorzitter en voorzitter Verkeer).
• Algemene Vergaderingen Wijkraad (2x). 
• Deelname aan vergaderingen commissie Verkeer.
• Overleg met stadsdeelmanager, wijkbeheerder en buurtregisseur.
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Bijlage 5

Activiteiten overleg voorzitter  

met diverse partijen

Regulier overleg van voorzitter met diverse partijen zoals:
•  De stadsdeelmanager
•  Wethouders
•  Gemeenteraad
•  Stimenz
•  Woningbouw corporaties
•  Gemeentelijke diensten/afdelingen
•  Brede School
•  Politie / Thor
•  Buurtregisseur
•  Collega wijkraden / wijkverenigingen
•  Platform
•  Bewoners
•  Ondernemers
•  Betrokken bij de gebiedsontwikkeling van het Winkelcentrum Orden
•  Betrokken bij Evenementen en parkeeroverlast dossier B & B
•  Betrokken bij Bestemmingsplan AGOVV
•  Betrokken bij de Toekomstagenda
•  Betrokken bij de ontwikkeling van de Vitaliteitsagenda wijk Orden
•  Betrokken bij de ontwikkeling van een eventueel transferium Apeldoorn West
•  Betrokken bij de Strategische ontwikkeling Apeldoorn West
•  Betrokken bij behoud van de ontmoetingsplekken Mandala en het +Punt
•  Betrokken bij overleggen met o.a. gemeenteraad over Burgerparticipatie en de rol van de DWR-en.


