Verslag jaarvergadering 2008
Hieronder volgt het volledige verslag van de Algemene ledenvergadering van wijkraad De Parken op
11 februari 2008.
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. Vervolgens geeft de voorzitter
de heer Dekker de tijd tot aan de pauze.Vervolgens geeft hij de heer Dekker de tijd tot aan de pauze.
2. Groenbeheer
De heer A. Dekker van de afdeling Groenbeheer van de gemeente geeft aan de hand van een
presentatie van 32 pagina’s een uiteenzetting van de ontwikkelingen van het bomenbeleid van de
gemeente Apeldoorn. De presentatie duurt ongeveer een uur en geeft een zeer kleurrijk beeld van de
inzet in Apeldoorn voor de daar aanwezige bomen. Aan de orde komen de veranderingen van het
beleid zelf in de jaren, vele voorbeelden van situaties in de stad, en bijzondere eisen van nieuwe
aanplant in De Parken. De heer Dekker maakt duidelijk welke investeringen gemoeid gaan met het
behoud van bomen en vertelt trots over de ontwikkeling van het zogenoemde Apeldoorns model. In
dat model, dat landelijk al veel navolging vindt, wordt er een biosfeer gecreëerd die niet direct
aanwezig was op de plaats waar de boom geplaatst gaat worden, maar die afdoende bescherming
biedt voor de boom om behouden te blijven. Het blijkt dat bomen nauwelijks nog kunnen aarden in
een stedelijk omgeving door gebrek aan ruimte. Die ruimte wordt in het Apeldoornse model ruimtelijk
en technisch geordend. Er is ruimte voor vragen en daarin worden onder andere de situatie aan de
Generaal van Heutszlaan en de Grift besproken.
3. Ingekomen stukken
Er is een aantal afmeldingen van gemeentelijke partijen binnengekomen, te weten van CDA, D66 en
VVD.
4. Notulen 2007
De voorzitter gaat over tot bespreking van de notulen van de jaarvergadering van 13-2-2007 en vraagt
per pagina of er commentaar is. Dat blijkt niet het geval en de notulen worden aangenomen.
5. Activiteiten 2007 / 2008
De secretaris bespreekt vervolgens welke activiteiten in 2007 door de wijkraad zijn ondernomen.
Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Ondersteunen van bewonersinitiatieven♣
Daarbij worden genoemd: actie tegen bedrijfsvestiging aan de Kastanjelaan, inclusief procederen,
ondersteunen van initiatieven tegen overlast uitgaanspubliek, initiatieven op het gebied van het
parkeerbeleid.
- Deelname aan diverse overleggroepen
De voorzitter geeft verslag van de bestaande overleggroepen en de deelname van de wijkraad daarin.
- Het dagelijks monitoren van gemeentelijke besluiten en plannen voor de wijk
In het bijzonder betreft dit de ambtelijke correspondentie die bijna dagelijks wordt gelezen.
- Herziening van de website
Hetty ter Braak bespreekt de mogelijkheden van de website. Er wordt andermaal bevestigd dat de
website succesvol is. Het bestuur bedankt Karlijn van Onzenoort voor haar hulp.
- Het Parkenblad
Hetty bespreekt Het Parkenblad en geeft aan dat het blad waarschijnlijk een groter aantal pagina’s
gaat krijgen. Ook wordt benoemd dat Het Parkenblad een waardevolle aanvulling blijft op de website
en het bestuur bevestigt dat het blad zal blijven voorbestaan wegens haar succes (er wordt nagebeld
als het niet is ontvangen). Leo Labrujere merkt op dat Het Parkenblad weliswaar geld kost maar ook
advertentie-inkomsten oplevert.
- Sponsoractiviteiten.
De voorzitter bespreekt de mogelijkheden en support van sponsoractiviteiten in de wijk. Hij benoemt
het succes van de gevonden sponsors in het afgelopen jaar en verwacht voor het komende jaar ook
weer sponsoractiviteiten.
- Faciliteren Nederlands Jeugdorkest
Het blijkt dat ‘Muziek in de Parken’ een groot succes is geweest. De concerten van met name kleinere

ensembles met verschillende muziekgenres in de tuinen van de wijk zijn zeer goed bezocht. De wijk
kreeg door de vele bezoekers en het prachtige weer een sterke culturele impuls. Het is erg
gewaardeerd. Het bestuur vraagt de zaal daarop of het weer bereid is aan concerten in privé-tuinen
mee te werken. Enkele aanwezigen knikken bevestigend.
- Het ‘Jaarfeest’, ditmaal een circus met allerlei kraampjes en activiteiten op Marialust
De voorzitter bespreekt het succes van het jaarfeest en de sponsoring die daarvoor nodig was en ook
weer werd gevonden. Het bestuur geeft aan dat de indruk bestaat dat men graag ieder jaar een
gemeenschappelijke activiteit in De Parken wenst en onderstreept dat dit door het bestuur wordt
gedeeld. Het Jaarfeest is nu al zeer succesvol. Het bestuur geeft aan ten volste weer een jaarfeest in
2008 aan te willen gaan. Het bestuur meldt dat vanuit de gemeente zeer positief is gereageerd op
deze activiteiten. Het blijkt dat de respons op het Jaarfeest in onze wijk zeer hoog ligt en als een
succes in de gemeente wordt beschouwd.
De secretaris bespreekt vervolgens de verwachte activiteiten in 2008. Hij geeft aan dat er naast de
eerder genoemde activiteiten voor 2007 een aantal nieuwe thema’s op de agenda zal komen,
waaronder verkeersveiligheid en het herstel van de kleine monumenten.
6. Financieel verslag 2007
De penningmeester bespreekt het financieel verslag van 2007. Aan de hand van een overzicht dat
aan een ieder is gegeven, bespreekt zij voor zowel wijkraad als vereniging post voor post wat de
betreffende baten en lasten inhouden en aan welke activiteiten die zijn besteed. Het blijkt dat de
wijkraad, ondanks het Jaarfeest, geen beroep op haar middelen heeft hoeven doen en de wijkraad
een batig saldo heeft gegenereerd in 2007.
Vervolgens wordt de vermogenspositie van zowel de wijkraad als de vereniging door de
penningmeester besproken. Daaruit blijkt dat de posities beide zijn verbeterd. De zaal krijgt de
mogelijkheid om vragen te stellen, maar maakt daarvan geen gebruik. Een bewoner maakt wel van de
gelegenheid gebruik om het bestuur te complimenteren.
7. Kascommissie
Daarop wordt aan de kascommissie haar oordeel gevraagd. Deze meldt bij monde van de heer Alex
Donswijk dat het verslag een correcte weergave is van de financiële situatie en merkt op dat het
bestuur een toegewijde indruk bij de commissie heeft gewekt. Vervolgens wordt er een nieuwe
commissie benoemd. Daarbij wordt Inge Reimeijer als nieuw lid benoemd.
8. Begroting 2008
De penningmeester bespreekt vervolgens de begroting voor 2008. Ook over deze begroting zijn geen
vragen.
9. Bestuurssamenstelling
De voorzitter meldt dat er een bestuursverandering wordt verwacht. De secretaris heeft vanwege zijn
privé/werksituatie aangegeven dat hij wel als juridisch adviseur kan aanblijven maar niet als
secretaris. De voorzitter vraagt de zaal vervolgens om kandidaten en geeft aan dat de secretaris heeft
aangegeven feitelijk te zullen aanblijven tot er vervanging is gevonden.
10. Rondvraag
Er blijkt een aantal vragen en opmerkingen in het publiek te zijn.
De vraag wordt gesteld wanneer de Griftwerkzaamheden gerealiseerd zullen zijn. De omgeving
vervuilt. De voorzitter geeft aan dat de verwachting is dat deze vóór de bouwvak voltooid zullen zijn.
De volgende vraag betreft de overloop voor de vijvers in het Prinsenpark en de wijk in het algemeen.
Voor biodiversiteit zou het beter zijn dat de waterval en de overloop weer zouden worden ingevoerd.
De voorzitter geeft aan dat de situatie in de wijk gewijzigd is: het Prinsenpark autonoom geworden is
en de andere vijvers via de Grift worden gevoed.
Daarop wordt er door een bewoner een compliment gegeven over het bladbeleid van de gemeente.
Anders dan vorig jaar is er geen overlast geweest.
De laatste vraag betreft het afval in de wijk dat na markten en uitgaan langs de straten achterblijft. Of
de wijkraad dit heeft opgemerkt. Dat wordt bevestigd.
11. Borrel
De vergadering wordt gesloten en het bestuur nodigt de zaal uit voor een hapje en drankje.

