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Samenvatting

In dit activiteitenverslag rapporteert de wijkraad Brink & Orden de uitgevoerde activiteiten en projecten van 2020.
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 2020 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 7.
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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
Vanwege de corona crisis is er in 2020 geen algemene vergadering gehouden.

2.2   BestUUrsvergaderingen
Het bestuur heeft in 2020 8 maal vergaderd, zowel fysiek als online.

2.3   wijkBlad
Het Wijkblad Brink & Orden met hierin een veel breder informatieplatform voor de bewoners, is in 2020  
twee maal uitgebracht in een oplage van 7.000 stuks. 

2.4   weBsite/social media
De website van de Wijkraad is in 2020 regelmatig geactualiseerd. 
Ook zijn er op de Facebookpagina regelmatig berichten geplaatst.
De digitale nieuwsbrief is in 2020 10x 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
 
Penningmeester 
e-mailadres: penningmeester@brinkenorden.nl

De functie van penningmeester wordt tot op heden 
tijdelijk ingevuld door Hans Amse als externe 
administrateur. 

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:
-  Jan van der Wal - commissie Groen en Kunst
- John Verhoek - commissie Verkeer
- vacant - commissie 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

John Verhoek - voorzitter 
Driehuizerweg 230
7312 DW 
06 - 81 40 53 93
e-mailadres: verkeer@brinkenorden.nl
 

commissie groen en kunst
onderhoud en aanleg van groenvoorziening en 
speelplekken, aandacht voor kunst 
 
Jan van der Wal - voorzitter
Schotweg 48 a 
7311 DW  
06 -14 78 56 66 
e-mailadres: groenenkunst@brinkenorden.nl 

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 

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: welzijn@brinkenorden.nl

Hoofdstuk 3

Organisatie van de raad



activiteitenverslag 2020 7

3.2 medewerkers

secretariële ondersteuning commissies 
Mary Verhoek
Driehuizerweg 230
7312 DW

Er is een commissie voor website, Facebook en Wijkblad, 
bestaande uit:

website, nieuwsbrief en facebook
John en Mary Verhoek  
Jolanda Boukari 

wijkblad
redactie

Wilma van Wijk
Voorhoevestraat 14
7339 AT
06 - 51 90 47 94
e-mailadres: redactie@brinkenorden.nl

Margaret Bakker - zie 3.1.1 
e-mailadres: redactie@brinkenorden.nl

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

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 2020 uit:
De heer T. van Es  
De heer T. Kerkhof
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Hoofdstuk 4

Jaarrekening 2020

4.1 financieel verslag 2020 

In het verslagjaar 2020 kregen we te maken met de door de overheid opgelegde coronamaatregelen ter bestrijding 
van de coronapandemie. Hierdoor hebben onder andere de algemene vergaderingen in het voorjaar en in het najaar 
niet kunnen plaatsvinden. Ook de contacten met de gemeente en andere instanties waren zeer beperkt gedurende het 
jaar.

Als gevolg van minder activiteiten waren de totale lasten in 2020  € 5.061 lager dan in 2019. De baten waren in 2020  
€ 1.941 lager dan in 2019. Hetgeen veroorzaakt werd door een korting op de subsidie van de gemeente.
Dit alles heeft geleid tot een voordelig saldo van € 12.483 (2019: voordelig saldo € 9.363.

Bestemming batig saldo ad  € 12.483:
De wijkraad heeft de gemeente gevraagd om dispensatie te verlenen voor het terugstorten van dit bedrag. 
Wellicht wordt een deel van dit bedrag besteed aan een goede bestemming in de wijk. We zijn hierover in overleg 
met de gemeente. Anderzijds geeft het de wijkraad de financiële ruimte, gezien de gewijzigde subsidieregeling, om 
haar werkzaamheden de komende jaren te continueren. 

Het voorstel van het bestuur zal in de in het najaar te houden algemene vergadering ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de algemene vergadering. 
Het batig saldo is in de financiële cijfers over 2020 verwerkt onder het balanshoofd Te bestemmen saldo 2020.

Doordat in 2020 de algemene vergaderingen niet konden doorgaan heeft het bestuur het voorstel bestemming batig 
saldo 2019 (€ 9.363) nog niet ter goedkeuring kunnen voorleggen aan de algemene vergadering.

Het voorstel betreft:
-  een pergola bij de ingang van de beweegtuin (voorheen was dit het plein bij  

het oude winkelcentrum)                                 €  4.500
- een zitbank op de route tussen Mandala en het winkelcentrum          1.800
- te besteden aan een plan dat op de algemene vergadering wordt gekozen uit een
  drietal aan de algemene vergadering voorgelegde plannen die door de indieners
  op de vergadering worden gepresenteerd          3.063   
    € 9.363 

Het is de bedoeling van het bestuur dit voorstel in de najaarsvergadering  van 2021 aan de algemene vergadering ter 
goedkeuring voor te leggen.
Voor het voorstel ‘pergola’ zijn in 2020 reeds uitgaven gedaan. De bestemming van het batig saldo 2019 is verwerkt in 
de financiele cijfers over 2020 onder het balanshoofd bestemmingsreserves. 

De kascommissie heeft haar bevindingen ten aanzien van de uitgevoerde kascontrole gerapporteerd.
In dit rapport gedateerd 13 april 2021 stelt de kascommissie aan de algemene vergadering voor het bestuur van de 
wijkraad te dechargeren voor het financiële beleid over het boekjaar 2020.

In 2020 heeft de gemeente de Verordening Dorps- en Wijkraden ingetrokken en de nieuwe subsidieregeling 
Gebiedsparticipatie ingevoerd. In deze regeling is onder meer vastgelegd de maximale hoogte van een subsidie die 
per activiteit wordt verstrekt. De activiteit dient te zijn gericht op een of meer nader omschreven resultaten/doelen 
vermeld in de subsidieregeling. 
Een subsidie-aanvraag van de wijkraad wordt pas toegekend nadat de wijkraad niet meer beschikt over een algemene 
reserve. 

Het bestuur van de wijkraad heeft besloten voorlopig door te gaan met haar activiteiten. Hiervoor ontvangt de 
wijkraad dus geen subsidie in 2021 waardoor het saldo van de lasten en de baten in 2021 volledig ten laste van de 
algemene reserve zal worden gebracht. De algemene reserve bedroeg ultimo 2020  € 34.219.
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4.2 toelichting Behorende tot de jaarrekening 2020

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.



wijkraad Brink & Orden10

4.3 Balans per 31 decemBer 2020

activa      passiva

Omschrijving concept concept  Omschrijving concept concept  
(in euro’s) 2020 2019   2020 2019

vaste activa     eigen vermogen     
           
   Algemene reserve 34.219  34.219
vlottende activa   Toegevoegd van batig saldo - -
  
vorderingen op korte termijn       34.219 34.219 
Debiteuren 135 133 Te bestemmen saldo 2020 12.483 -

Overlopende activa 574 484  Bestemmingsreserves 8.357 12.517 
 709 617         
    schulden op korte termijn     
liquide middelen
    Crediteuren - 489
Saldi aangehouden  
   bij Rabobank 54.449 46.798  overlopende passiva    

    Nog te betalen bedragen 69 70
   Vooruit ontvangen bedragen 30 120 
     99 190

            

totalen 55.158  47.415 totalen  55.158  47.415
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4.3.1   toelichting op de Balans per 31 decemBer 2020   

Omschrijving concept concept 
(in euro’s) 2020 2019

activa     
     
vlottende activa

overlopende activa     
Intrest Rabobank internetspaarrekening 5 4
Vooruitbetaalde abonnementen 569 480
 574 484
liquide middelen     
Het saldo bestaat uit:
Rabobank rekening courant 2.449 3.589
Rabobank internetspaarrekening 52.000 43.209
 54.449 46.798
De geldmiddelen zijn direct opvraagbaar.
     
passiva     
algemene reserve     
Saldo per 1 januari repectievelijk 31 december 34.219 34.219
  
Bestemmingsreserves     
- Fonds voor landschappelijke verfraaiing van de wijk
Saldo per 1 januari 2.222 2.222 
af: - bestedingen 2019 - -
af: - bestedingen 2020 - -
  2.222 2.222
- Fonds voor zitbankjes
Saldo per 1 januari 932 2.179
af: - bestedingen 2019 - 1.247
af: - bestedingen 2020 - -
  932 932
- Fonds voor Pergola   
Saldo per 1 januari 4.500 -   
bij: - toegevoegd van het batig saldo 2019  -    4.500
af : - bestedingen in 2020 4.160  -   
  340 4.500
- Fonds voor zitbank op de route tussen Mandala en het winkelcentrum   
Saldo per 1 januari 1.800 -   
bij: - toegevoegd van het batig saldo 2019  -    1.800
  1.800 1.800
- Fonds voor gepresenteerd plan op algemene vergadering   
Saldo per 1 januari 3.063 -   
bij: - toegevoegd van het batig saldo 2019  -    3.063
  3.063 3.063

Stand van bestemmingsreserves per 31 december:   
- Fonds voor landschappelijke verfraaiing van de wijk 2.222 2.222
- Fonds voor  zitbankjes 932 932
- Fonds voor pergola 340 4.500
- Fonds voor zitbank op de route tussen Mandala en het winkelcentrum 1.800 1.800
- Fonds voor gepresenteerd plan op algemene vergadering 3.063 3.063

 8.357 12.517

vervolg op pagina 12



wijkraad Brink & Orden12

4.3.1   vervolg toelichting op de Balans per 31 decemBer 2020 
  
Omschrijving concept  concept
(in euro’s) 2020 2019

vervolg passiva

project landschappelijke verfraaiing van de wijk  
Doel verfraaiing van de in het wijkraadsgebied aanwezige kale / grijze 
plekken door middel van 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 die door bewoners is gerealiseerd in 2018.
Verwachting was de resterende gelden in 2019 te besteden.
Na overleg met gemeente is het bedrag beschikbaar voor 
groenvoorziening bij de beweegtuin.

project voor zitbankjes
Doel het plaatsen van zitbankjes als rustpunt op veel gebruikte loop-
routes en voor hardhouten zittingen op de betonnen zitelementen 
bij het spoormonument. In 2019  zijn op 2 plaatsen zitbankjes geplaatst en 
zijn de werkzaamheden bij het spoormonument uitgevoerd.
Na overleg met gemeente is het bedrag beschikbaar voor een zitbank
op de route tussen Mandala en het winkelcentrum.

project pergola bij beweegtuin
Doel een pergola bij de ingang van de beweegtuin  
(voorheen was dit het plein bij het oude winkelcentrum).                             

project zitbank op de route tussen mandala en het winkelcentrum
Doel een zitbank op de route tussen Mandala en het winkelcentrum.   
 
project gepresenteerd plan op algemene vergadering
Doel een bedrag te besteden aan een plan dat op de algemene vergadering
wordt gekozen uit een  drietal aan de algemene vergadering voorgelegde
plannen die door de indieners  op de vergadering worden gepresenteerd.

Door de coronamaatregelen is slechts een van de projecten uitgevoerd 
en zijn de andere projecten nog niet verder uitgewerkt.   

schulden op korte termijn     
 
nog te betalen bedragen 
Diverse nog te betalen kosten 69 70
 69 70
vooruit ontvangen bedragen     
Vooruitontvangen vergoedingen 30 120
 30 120
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4.4.1  toelichting op de rekening van lasten en Baten over 2020     
 
Omschrijving concept  Begroting concept
(in euro’s) 2019 2020 2020

lasten      
Bestuursvergoeding      
De bestuursleden en de commissieleden ontvangen maandelijks
een vaste vergoeding voor hun activiteiten.                      6.000  9.480  5.400  

huisvestingskosten      
Betreft de vergoeding voor het gebruik van het +Punt.           300  400   150    

wijkblad / website      
- kosten Wijkblad   13.489  15.950   13.345  
- kosten website  475   450   375 
   13.964  16.400  13.720 
De kosten van Wijkblad bestaan uit:    
- drukkosten  8.670   10.400   8.670  
- kosten ontwerp, opmaak en beeldbewerking   3.497   4.050   3.348 
- verspreidingskosten    1.322   1.500   1.327  
   13.489   15.950   13.345 
Bijdragen aan maatschappelijke wijkactiviteiten      
In 2019 zijn  bijdragen verstrekt aan een, op initiatief van de wijkraad, 
georganiseerde reanimatiecursus voor wijkbewoners, straatspeeldag en
aan het Sint Nicolaasfeest. 1.111 -  -   
In 2020 is een  bijdrage verstrekt aan de werkgroep Joodse 
gedenkstenen Apeldoorn. -    1.850 65 
  1.111   1.850 65

4.4   rekening van lasten en Baten over 2020

Omschrijving concept Begroting concept
(in euro’s) 2019 2020 2020

lasten      
Bestuursvergoeding  6.000   9.480    5.400 
Huisvestingskosten   300   400    150 
Wijknieuws/website  13.964   16.400    13.720 
Bijdragen aan maatschappelijke wijkactiviteiten  1.111   1.850 *   65 
Vakliteratuur en abonnementen  2.227   3.025    2.170 
Kosten bewonersbijeenkomsten e.d.   586  1.130    -   
Kosten notuleren vergaderingen  2.108  2.030    1.166 
Overige lasten  3.338  5.123 *   1.902 
totaal lasten                                                                                                              29.634  39.438     24.573  

Baten    
Subsidie gemeente Apeldoorn   35.178   35.938    32.983 
Reductie op begroting   -      2.955-   -    
Advertenties in Wijknieuws  3.815  3.500    4.068 
Rente   4 -   5
totaal baten   38.997  36.483    37.056 

saldo (baten - lasten)  9.363   2.955-   12.483 

* t.b.v. vergelijkingsdoeleinden aangepast

vervolg op pagina 14
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4.4.1  vervolg toelichting op de rekening van lasten en Baten  over 2020   
   

Omschrijving concept  Begroting concept
(in euro’s) 2019 2020 2020

vervolg lasten  

kosten bewonersbijeenkomsten, e.d.      
Betreft de kosten van zaalhuur en consumpties van 2 algemene 
vergaderingen in 2019.  586 - -
In het boekjaar 2020 hebben geen bijeenkomsten plaatsgevonden. -  1.130  -

kosten notuleren vergaderen      
Betreft de kosten van het notuleren van 8 bestuursvergaderingen  
(2019: 10). In 2019 hebben 2 algemene vergaderingen plaatsgevonden. 2.108 2.030 1.166

overige lasten      
Specificatie van de overige lasten:        
- kantoorartikelen  122  175   50 
  - automatisering  516   615   452 
  - teambuilding  1.165   1.600   688 
  - diversen  1.535   2.733   712 
   3.338  5.123   1.902 

Baten

subsidie gemeente apeldoorn      
Op grond van de Verordening voor Dorps- en Wijkraden is
een normsubsidie toegekend van  35.178   32.983   32.983
De subsidie-aanvraag voor het jaar 2020 is gekort met €€2.955.               

rente  
Betreft de rente op de internetspaarrekening      4 - 5

voorstel bestemming batig saldo
-  een pergola bij de ingang van de beweegtuin  

(voorheen was dit het plein bij het oude winkelcentrum).                               4.500    
- een zitbank op de route tussen Mandala en het winkelcentrum.  1.800     
-  te besteden aan een plan dat op de algemene vergadering  

wordt gekozen uit een drietal aan de algemene vergadering  
voorgelegde plannen die door de indieners op de vergadering  
worden gepresenteerd.  3.063     

   9.363     
De voorgestelde bestemming van het batig saldo 2019 is verwerkt      
in de jaarrekening van 2020.     
     
Bestemming batig saldo over 2020     
De wijkraad heeft de gemeente gevraagd om dispensatie te verlenen     
voor het terugstorten van dit bedrag. Wellicht wordt een deel van dit      
bedrag besteed aan een goede bestemming in de wijk.      
Wij zijn hierover in overleg met de gemeente. Anderzijds geeft het     
de wijkraad de financiele ruimte, gezien de gewijzigde subsidie-      
regeling, om haar werkzaamheden de komende jaren te continueren.   12.483 
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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
• Bestemming voormalige Politieacademie aan De Kleiberg
• Verbouwingen kazerneterrein
• Bestemming Karwei-locatie hoek Asselsestraat-Beatrixlaan
• Overige bestemmingsplanaanpassingen en -vrijstellingen
• Bouw- en omgevingsvergunningen
• Detailhandels- en andere voorzieningen in onze wijk

overige prestaties

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

digitale nieuwsbrief, het Wijkblad en de algemene vergadering (2x per jaar). 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 (fysiek en digitaal) een toelichting te komen geven.



wijkraad Brink & Orden16

Bijeenkomsten waarbij de commissie Bouwen en wonen aanwezig was
• Bestuursvergaderingen Wijkraad (8x)
• Algemene Vergaderingen Wijkraad (vervallen wegens corona)
• 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
• Digitaal bijwonen vanx Raadsvergaderingen/Politieke Markt
• Vergaderingen bijwonen (veelal digitaal)van diverse overige organisaties.
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Bijlage 2

Activiteitenverslag 

commissie Welzijn

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

Behartiging wijkbelangen 

De wijkraad was in 2020 betrokken bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten voor de jeugd, voortvloeiende 
uit de Brede school in samenwerking met 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.

communicatie en overleg
Het gehele jaar 2020 heeft de commissie nog steeds uit 1 persoon bestaan, wat resulteerde in het minder aanwezig 
kunnen zijn bij externe bijeenkomsten en het opzetten van nieuwe activiteiten. Door corona zijn veel activiteiten 
afgelast en was er ook minder contact tussen externe partijen.
•  Overleg met de wijkagent, de stadsdeelmanager, stadsdeelregisseur, soc. pedagogisch medewerker, jeugdwerkers, 

de buurtregisseur, sociaal wijkteam.
•  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 Wijkblad, nieuwsbrief, de website, facebook, via telefoon, aan huis en e-mail.
•  Aanleveren van informatie voor het Wijkblad, de website, nieuwsbrief en facebook.
•  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 (fysiek en online)(8x)
•  Algemene vergaderingen Wijkraad (vervallen wegens corona)
•  Overleg met collega wijkraden NW-sociaal (vervallen wegens corona)
•  Plenaire vergaderingen commissie Welzijn (dit jaar niet - commissie bestond uit 1 persoon)
• Stadsdeelplatform
•  Betrokken bij ontwikkeling ‘Vitaliteitsagenda’ van de wijk Orden
• Via mailcontact meegedacht over invulling Eigenwijks Podium
• Betrokken bij het opzetten van een bijeenkomst over hondenoverlast ism woningstichtingen en Stimenz
• Betrokken bij het realiseren van het Cruyff Court Plus
• Bijwonen van het leggen van Joodse gedenkstenen in het wijkraadgebied 
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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
De commissie Verkeer had minder activiteiten als voorgaande jaren vanweeg corona. De meeste contacten verliepen 
digitaal of telefonisch. De commissie Verkeer is in 2020 actief geweest t.a.v. de volgende zaken:
•  Samen met gemeente parkeerdrukmetingen uitgevoerd op het WC. Orderplein en in de Betsy Westendorpstraat, 

Coby Ritsemastraat, De Haasstraat, Van Brerostraat, Spartahof en de Prins Willem Alexanderlaan.
•  Overleg (samen met Bouwen & Wonen) inzake uitbreiding Albert Heijn aan de Schapendoesweg met de heer 

Bredewout, de projectontwikkelaar en omwonenden (zowel fysiek alsook digitaal)
•  Reactie op voorgenomen verkeersplan rond Sportpark Orderbos en omgeving Willem III kazerne afgegeven.
•  Overleg verkeerssituatie Sprengenweg, samen met wijkraad de Sprengen
•  Digitaal overleg met gemeente over aanpassing straten en voetpaden in Schildersbuurt.
•  Overleg over verkeerstechnische zaken rond de Karwei- en Westpoint locatie.
•  Overleg bewoners Orderparkweg inzake ‘te hard rijden’  Matrixpaal is op verzoek bewoners geplaatst.

overige prestaties

Bijeenkomsten waarbij de commissie verkeer aanwezig was
• Bestuursvergaderingen Wijkraad (8x)
• Algemene vergaderingen Wijkraad (vervallen wegens corona)
• Vergadering Verkeercommissie met commissie Groen en Kunst (3x fysiek en overige per telefoon) 
• Overleg Accres (telefonisch)
• Telefonisch overleg met de Werkgroep Asselsestraat
• 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.
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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 had minder activiteiten als voorgaande jaren vanwege de corona. De meeste contacten 
verliepen digitaal of telefonisch. De commissie Groen en Kunst is in 2020 actief geweest t.a.v. de volgende zaken:
•  Overlast moestuin Waterloseweg door jongeren. In overleg met de wijkagent zijn er een aantal controles geweest. 

We blijven alert en indien nodig wordt er weer controle uitgevoerd.
•  Een verzoek bewoner Asselsestraat meer groen aan deze weg vanaf de Herdereweg t/m Henry Dunantlaan. 

Gemeente is hierover geïnformeerd.
•  Het verzoek van een bewoner in onze wijk m.b.t. het aanleggen moestuin is even geparkeerd i.v.m. vorona wordt 

vervolg  zodra het weer mogelijk is. Bewoner is geinformeerd.
•  Aanpassing Sprengenweg vanaf Koning Lodewijklaan t/m Badhuizerweg na oplevering Juliana Kwartier (gemeente 

doet nog onderzoek naar parkeerplaats nabij winkeliers) en aanpassing Koning Lodewijklaan gedeelte Juliana 
Kwartier. 

•  Westpoint duidelijkheid n.a.v. uitspraak Raad van State medio april n.a.v. klacht van 1 bewoner.

overige prestaties
• Aanleveren van informatie voor de website, Wijkblad, digitale nieuwsbrief en facebook.
•   Verstrekken van informatie aan bewoners die contact zoeken met de wijkraad. en doorverwijzen naar de juiste 

instanties over de verschillende onderwerpen: zoals vervuiling speelplaats Waterbronpark, overlast zwijnen, hek 
bij Rode beek (P. de Hoochlaan), 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 (8x)
• Algemene Vergaderingen Wijkraad (vervallen wegens corona) 
•  Deelname aan gezamenlijke vergaderingen commissie Verkeer met commissie Groen en Kunst (3x fysiek en overige 

per telefoon) 
• 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 de ontwikkeling beweegtuin 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. 
•  Zit de AV vergaderingen voor
•  Zit de Bestuursvergaderingen voor
•  Is verantwoordelijk voor een goede samenwerking binnen het bestuur
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Bijlage 6

Activiteiten secretaris

•  E-mail dagelijks ophalen en doorsturen naar betreffende commissieleden en/of gehele bestuur
•  Schrijft de BV en AV uit
•  Verzorgt de notulen bij afwezigheid van de notulist  
•  Regelt de vergaderruimte voor de AV en alles wat er verder nodig is
•  Zorgt voor het aanpassen en het activiteitenverslag en activiteitenplan
•  Correspondentie voeren inzake wijzigingen in samenstelling van het bestuur
•  Bewaakt de inschrijvingen voor de Kamer van Koophandel
•  Bewaakt het aftreedschema van de bestuursleden
•  Bewaakt de taakomschrijving van het bestuursorgaan 
•  Bewaakt de statuten
•  Bewaakt structuur NAS
•  Beheerder van de facebookpagina van de wijkraad
•  Vervangt de webmaster bij diens afwezigheid
•  Representatie algemeen, bv jubilea, overlijden
•  Regelt het jaarlijkse etentje met wijkraadsleden en commissieleden
•  Regelt bezorgers van het wijkblad 
 
overige prestaties
•  Het beheren van een panelleden-groep
•   Bij het nu ontbreken van een penningmeester, in samenwerking met de administrateur zorgdragen voor de betalingen door en voor 

de wijkraad
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Bijlage 7

Activiteiten redactie Wijkblad

Het wijkblad verschijnt tweemaal per jaar.  In het voorjaar, voorafgaande aan de AV en in het najaar, evenzo vooraf-
gaande aan de AV. Het blad heeft een oplage van 7000 en wordt uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de AV bezorgd 
op alle adressen in het wijkgebied en bij meerdere instanties, o.a. gemeente, politie, woningstichtingen.

Doel van het blad is om informatie te geven over allerlei ontwikkelingen in de wijk en om betrokkenheid te creëren bij 
de wijkbewoners. Bij de keuze van de onderwerpen gaat het niet zozeer om de actualiteit, want daarvoor wordt de 
digitale nieuwsbrief gebruikt. Over het algemeen bestaat het blad uit 32 tot 36 pagina’s. 

In 2020 bestond de redactie uit twee leden:  Margaret Bakker en Wilma van Wijk. Artikelen worden aangeleverd door 
bestuursleden, ieder vanuit hun eigen portefeuille. Tevens wordt aan externen gevraagd om artikelen te schrijven, 
zoals de stadsdeelwethouder, de stadsdeelmanager, de wijkregisseur. 

De redactie schrijft eveneens artikelen over zaken die in het wijkgebied spelen en interessant zijn voor de bewoners. 
Bewoners kunnen tevens artikelen aanleveren. 

Het blad is ruim voorzien van foto’s, hetgeen de leesbaarheid vergroot. 

Het bestuur (i.c. de voorzitter die zitting heeft in de redactie) is verantwoordelijk voor de inhoud van het blad en 
houdt zich het recht voor om artikelen niet te plaatsen of aan te passen (uiteraard na de auteur geïnformeerd te 
hebben).  

Ondernemers binnen en buiten het wijkgebied worden benaderd voor het plaatsen van een advertentie in het wijkblad. 

Ontwerp en opmaak is uitbesteed aan Made in Holland, Dijkgraaf verzorgt het uiteindelijke drukwerk.


