Verslag jaarvergadering 2007
Hieronder volgt het volledige verslag van de Algemene ledenvergadering van wijkraad De Parken op
13 februari 2007.
1. Opening
De voorzitter opent de jaarvergadering en heet iedereen welkom. Aanwezig is het voltallige bestuur, te
weten: Dolf Sijbesma, voorzitter; Leo Labruijere, vice-voorzitter; Henny Hopman, penningmeester;
Hetty ter Braak, algemeen bestuurslid en Gert Meijerman, secretaris. De voorgestelde agenda wordt
aangepast in verband met aanwezigheid van wijkagent Gerrit Stapper en Josien van Bommel,
veiligheidscoördinator van de gemeente. Bij het volgende agendapunt zullen zij al aan het woord
komen.
2. Veiligheidsbeleid van de gemeente Apeldoorn
Josien krijgt het woord. Zij vermeldt dat er vanuit de gemeente een project Veiligheid is gestart,
waarbij met name de veiligheid met betrekking tot het uitgaansgebied moet worden vergroot. De
gemeente heeft daarvoor een plan van aanpak opgesteld waarin negen speerpunten zijn
ondergebracht. Eén van de belangrijkste speerpunten is het terugdringen van de overlast door het
uitgaande publiek. Josien verwijst naar het convenant tussen gemeente, politie en overige partijen,
waarin partijen gezamenlijk verplichtingen zijn aangegaan. Ieder van hen kan op dat convenant
worden aangesproken.
Vervolgens komt de inzet van de afgelopen periode aan de orde en het gevoel van veiligheid in de
buurt. Josine vraagt aan de aanwezigen of het probleem gelijk gebleven is, verminderd of juist
vergroot. Er is veel respons; het leeft kennelijk zeer. Het blijkt dat er meer in de wijk wordt
‘ingedronken’. Daarnaast komt een aantal overlastaspecten aan de orde, zoals omgang met graffiti,
hard rijden ‘s nachts met brommers zonder knalpijp, en de gevaren voor fietsers bij te hard rijdende
brommers en scooters. Over het algemeen heeft men de indruk dat het niet verminderd is, én dat het
seizoensgebonden is: in de zomer heeft men meer overlast, maar de laatste tijd verergerde de
overlast ook weer.
Hierna wordt Gerrit Stapper het woord gegeven over de feitelijke aangiftecijfers. Het blijkt dat er in de
periode september 2006 tot en met februari 2007 elf aangiftes over vandalisme en baldadigheid
geweest zijn, achttien voor vernieling, twintig voor overlast en vijftien voor diefstal uit woningen.
Daarop volgt er een discussie over het verschil tussen meldingen en aangiftes, en wordt opnieuw
uitgelegd dat melden belangrijk is. Het blijkt namelijk dat bij direct melden er actie ondernomen kan
worden, ook al wordt dat uiteindelijk niet geregistreerd. Het team kan dan direct mensen er naartoe
sturen. Gerrit gaat vervolgens in op de nieuwe aanpak, waarbij groepen meer gevolgd zullen worden
vanaf de Paslaan, naar de Van Swietenlaan en verder. Het blijkt dat er in de wijk nog drie andere
probleemroutes zijn: de Van Hasseltlaan, de Koninginnelaan en de Loolaan. Iedere vrijdag en
zaterdag zullen de groepen ook na het uitgaan, dus ‘s nachts gevolgd worden. Vanuit het bestuur
komt het voorstel om niet alleen te monitoren als er gemeld wordt, maar proactief altijd de vier routes
te bewaken, aangezien men toch weet dat er overlast bezorgd gaat worden. Gerrit Stapper vertelt
daarop dat het moeilijk is om de overlast te monitoren en geeft als voorbeeld luidruchtig mobiel bellen.
Hij vermeldt dat zijns inziens de meldingen achterlopen bij de incidenten en raadt aan om absoluut te
melden!
Daarop wordt door Josien vervolgd met dat dit alles onder toezicht en handhaving valt, een van de
pijlers van het beleid. Een van de te nemen maatregelen kan zijn om een individuele of collectieve

ontzegging op te leggen. De betreffende persoon kan toegang gedeeltelijk of geheel worden ontzegd.
Daarnaast zijn er de zogenaamde fysieke maatregelen. Als cijfers aangeven dat een bepaalde plek
daartoe aanleiding geven, kan zo’n hot spot extra aandacht krijgen, bijvoorbeeld door het plaatsen van
verlichting.
3. Voorstellen, benoemen nieuwe bestuursleden
Na de pauze worden Henny Hopman en Hetty ter Braak voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Henny
Hopman wordt benoemd tot penningmeester. Hetty ter Braak wordt algemeen lid en wordt
verantwoordelijk voor de wijkkrant en de website.
4. Bestuursmededelingen
Allereerst betreft dit de activiteiten van het afgelopen jaar. Centraal staat daarbij de viering van het
dertigjarig bestaan van de wijkvereniging De Parken, die een enorm succes geweest is. Er zijn veel
complimenten binnengekomen en men heeft ervan genoten dat er weer wat in de wijk georganiseerd
is. De wijkraad geeft daarbij aan dat er meer initiatieven te verwachten zijn – mogelijk niet van zo’n
grote orde, vanwege beperkte budgetten.
Het bestuur merkt vervolgens op dat er bewonersinitiatieven zijn geweest, waarbij de wijkraad een
actieve rol heeft gespeeld. Een voorbeeld is de juridische actie tegen vestiging van een bedrijf in een
woonpand, waarin de vereniging actief bezwaar heeft gemaakt tegen die vestiging op basis van de
bijzondere status van de wijk als rijksbeschermd stadsgezicht. Daarna komen nog de ontwikkelingen
in de kanaalzone, de Grift en andere zaken aan de orde, waarbij de wijkraad reguliere vergaderingen
van de gemeente volgt.
Vervolgens wordt de nieuwe website uitgelegd door Hetty ter Braak en wat er allemaal op staat. Ook
wordt genoemd dat de website een link zal krijgen met andere interessante informatie over met name
de historie van de parken.
Daarna worden de te verwachten activiteiten voor 2007 benoemd. Het algemene gevoel over de wijk,
en het bestuur volgt dit, is dat de wijk wel wat activiteiten kan gebruiken. Het is “te stil” in de wijk. Het
bestuur laat weten dat hierin verandering gaat komen. Zo zullen in 2007 ook vergelijkbare initiatieven
als bij het dertigjarig bestaan worden genomen. Te denken valt aan een weerkerend wijkfeest of een
circus of andere attracties op of rond Marialust, die het park verlevendigen en die meer buurtgevoel
teweegbrengen.
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Arthur van Dijk van het Nationaal Jeugd Orkest (NJO),
dat deze zomer bijzondere plannen heeft met de wijk. In het kader van de ontwikkeling van jong
muzikaal talent, in combinatie met een cultuurthematische aanpak, zijn tuinen en
landschapsarchitectuur in de picture gekomen van het NJO. Gelderland heeft een prominente plaats
daarin gekregen, en Apeldoorn zijn daarin met Arnhem en een andere zusterstad speerpunten.
Vanwege de bijzonder landschappelijke situatie in De Parken heeft men onze wijk uitgekozen voor
een muziekfestival in augustus van dit jaar. Het zal daarbij met name gaan om kleinere ensembles die
klassieke muziek ten gehore zullen gaan brengen op verschillende locaties in de wijk, liefst ook in
privé-tuinen van bewoners. Het zal gaan om tien tot vijftien locaties, waar gemusiceerd zal gaan
worden. Daarnaast zal er een afsluitend concert in Orpheus plaatsvinden. De heer Van Dijk verzoekt
de aanwezigen om eens na te denken of men locaties ter beschikking wil stellen en welke daartoe
geschikt zullen zijn. Het bestuur onderstreept dit initiatief van harte.
5. Notulen vergadering 24-01-2006
De notulen van de vorige jaarvergadering komen aan de orde en worden zonder commentaar
aangenomen.
6. Financieel verslag
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester om de verenigingsbalans en de balans van de
wijkraad te bespreken. Het blijkt dat ondanks het jubileumfeest en een aantal posten die nog uit het
jaar ervoor stamden en door het nieuwe bestuur in 2006 moesten worden betaald, de financiële
positie niet is verslechterd. De vereniging staat er in het geheel juist beter voor door een positief
eindresultaat. De penningmeester licht dit toe. Daarna geeft de voorzitter de vergadering de
gelegenheid om te reageren. Er volgen positieve reacties uit het publiek. Vervolgens wordt het budget
van 2007 besproken. Er komt een gesprek in de zaal op gang over de kosten van Het Parkenblad. Het
zou interessant kunnen zijn om meer via het internet te gaan communiceren, zodat drukkosten
kunnen worden gespaard. Dit wordt echter niet zo gezien door het bestuur en evenmin door de
aanwezigen, die juist erg blij zijn met Het Parkenblad en het niet willen missen. Het bestuur geeft
daarop wel aan dat het de website ook graag verder wil ontwikkelen.

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Het woord wordt vervolgens gegeven aan de kascommissie die verslag uitbrengt over het financieel
beheer van het bestuur in 2006. De kascommissie geeft aan dat de balansen van zowel de wijkraad
als de vereniging een goede samenvatting weergeven van het gevoerde beleid en een correcte
weergave van de financiële positie. De kascommissie stelt voor om gedurende 2006 het financiële
beleid goed te keuren en de penningmeester daarvoor te dechargeren. Aldus gebeurt ter vergadering.
Voor het volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit mevrouw Heeneman-van Dijk en de heer
Moolenburgh; de heer Donswijk wordt als derde (inkomend) lid van de kascommissie benoemd.
8. Rondvraag
Het blijkt dat er nogal wat vragen zijn. Zo komt de situatie bij de Grift aan de orde. Daarnaast wordt er
ingegaan op vragen uit het publiek over het groen in de wijk, het rooien van de struiken op het
Emmaplein, en het terugbrengen van bomen door herbeplanting in de wijk. Een ander aandachtspunt
betreft de verloedering door jeugd van prullenbakken, het watervalletje in het Prinsenpark, dat weer
actief zou mogen zijn, de algemene onvrede over het veegbeleid van de gemeente, met name waar
het blad betreft en het stratenbeleid.
Het bestuur bespreekt punt voor punt de situatie en geeft aan dat er intensief met groenvoorzieningen
wordt gesproken, de waterhuishouding een punt van aandacht is, evenals het stratenbeeld en
vermeldt dat het met alle betreffende diensten in gesprek is, maar de gemeente een beperkt budget
heeft. Het bestuur laat weten dat de ambtenaar voor groen verhinderd was, maar dat hij voor de
volgende editie van Het Parkenblad een stukje heeft toegezegd.
9. Sluiting
De voorzitter sluit daarop de vergadering en nodigt iedereen uit een drankje te blijven drinken in de
zaal.

