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1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Aanwezig zijn de leden van het
bestuur, te weten: Dolf Sijbesma, voorzitter; Leo Labruijere, vice-voorzitter,
Willem Stegink, secretaris en penningmeester, Henny Hopman, algemeen bestuurslid; Hetty ter
Braak, algemeen bestuurslid. De wijkraad stuurt een presentielijst rond. Naast het bestuur zijn er 27
personen in de vergadering aanwezig. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Ernst Jan
Mulderij, wijkbeheerder de Parken van de gemeente Apeldoorn over de Beheervisie voor de
Parkenbuurt.
2. Beheervisie voor de Parkenbuurt
De Beheervisie, met de nadruk op ‘Groen’, is mede op verzoek van de wijkraad tot stand gekomen.
Doelstelling is ‘Behouden en versterken van de bomen en parken zodat het karakteristieke beeld van
de Parkenbuurt blijft bestaan’. Bij dit doel is uitgegaan van de oorspronkelijke opzet van de wijk in de
Engelse landschapsstijl met de parken, de vijvers en lanen.
De onderwerpen:
Toelichting Beheervisie, Project Van Hasseltlaan en Burgerparticipatie zijn deze avond nader
toegelicht.
Beheervisie algemeen:
Een buurt als Park en als handreiking voor het beheer van de Parkenbuurt. Binnen het informatief
historisch oogpunt worden de aanbevelingen naar de bewoners gezien. ‘Groen’ staat centraal in het
rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht. Binnen het plan wordt onderscheid gemaakt naar de
hoofdstructuur, ‘Frame’ genoemd, en de secundaire structuur ‘Franje’.
Tot het Frame worden de stadsparken zelf en de belangrijkste lanen gerekend. Kernwoorden zijn
robuust, sterk en rust. Hierbij passen grotere bomen met een levensduur van 50 tot 150 jaar.
Met Franje worden de kleinere lanen en groenstroken, maar ook particulier groen in voortuinen
bedoeld. Dit is kort-cyclischer met een levensduur kleiner dan 50 jaar. Kernwoorden zijn flexibel,
kleurrijk en los.
Een aantal voorbeelden zijn: de Emmalaan, passen hier robustere bomen? Poorten – Sprongen
(kruisingen), als zich kansen voordoen, dan duurzaam inwerken. Invalswegen: een groene entree
Vervanging straten, rioleringen, als dit aan de orde is dan wordt de visie gebruikt bij eventuele
herinrichting. In de Parken zijn bijvoorbeeld monsters genomen en op basis daarvan is een
bemestingsplan opgesteld.
Project Van Hasseltlaan.
De Van Hasseltlaan heeft een ondergrondse beek die loopt vanaf de Regentesselaan tot aan het
Wilhelminapark. Dit jaar wordt dit gedeelte van de straat vernieuwd. De bestaande acacia;s zijn aan
het einde van de levenscyclus en de doelstelling volgens de Beheervisie is dan ook het waarborgen
van het groene karakter. Het huidige tegelplateau (kruising Van Hasseltlaan/Wilhelminapark) kan dan
bv. heringericht worden met gras en bomen.
Burgerparticipatie:
Een mooi voorbeeld is het inplanten van het perk Van Heutzlaan/Van Swietenlaan (burgerinitiatief)
en het onderhoud wordt verzorgd door de buren!
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De Beheervisie is volledig te lezen op de website en de heer Ernst Jan Mulderij is te bereiken via
mobiel telefoonnummer 06-52475814 en e-mail e. mulderij@apeldoorn.nl.
3. Ingekomen stukken
De voorzitter bespreekt de voor deze vergadering ingekomen stukken. Er is alleen een afmelding
gemeentelijke politieke partij D66 binnengekomen.
Met betrekking tot de COA sluiting zal goed opgelet moeten worden wat de bestemming wordt.
4. Notulen 2011
De voorzitter gaat over tot bespreking van de notulen van de jaarvergadering van 2011 en neemt
deze per pagina doorgenomen. De notulen worden goedgekeurd.
5. Activiteiten 2012 / speerpunten 2012
Continue activiteiten van de wijkraad zijn
 Inrichting van de wijk met behoud van de karakteristieke uitstraling, waarbij aandacht uitgaat
naar bebouwing, verstening, inrichting van het groen, onderhoud van wegen, trottoirs,
monumenten etc.
 Monitoren en zo nodig becommentariëren van gemeentelijke besluiten en regelgeving.
 Problemen met hangjongeren
 Verkeersveiligheid op diverse punten in de wijk
 (Toekomstig) sluipverkeer locaties Zuidbroek, Vlijt I en II, Sportvelden en het ontbreken van
de Noordradiaal.
 Parkeerbeleid, overloop van parkeerders, met name van bezoekers van en mensen die in het
centrum werken
 Deelname in verschillende overleggroepen, zoals Ontwikkeling De Vlijt en Ontwikkeling
Sportvelden en stadsdeelverband Noord West.
 Ontwikkeling van de Zwitsal locatie/cultureel erfgoed
 Herindeling Koninginnelaan /toekomstagenda
 Het Parkenblad
6. Financieel verslag 2011
De penningmeester bespreekt het financieel verslag van 2011. Ter vergadering zijn de balans en de
staat van baten en lasten verstrekt, waar hij aangeeft wat de betreffende baten en lasten inhouden
en aan welke activiteiten die zijn besteed. Ten aanzien van het jaar 2010 is er meer geld
binnengekomen dan uitgegeven en is besloten om een bedrag van € 6.000,- te bestemmen,
waarvoor € 2.000,- ten gunste van de Wilhelmafontein en € 4.000,- ten gunste van het Parkenfeest.
Dit ook omdat de gemeentelijke bijdrage afneemt. Vervolgens krijgt de kascommissie het woord bij
monde van de mevrouw Ina Nijmeijer.
7. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
Daarop vraagt de wijkraad het oordeel van de kascommissie over het gevoerd financieel beleid. Deze
meldt bij monde van mevrouw Nijmeijer, ook namens de heer Wietze van der Laan, dat er geen
onregelmatigheden zijn aangetroffen en dat het verslag een correcte weergave is van de financiële
situatie en derhalve decharge wordt verleend. De commissie wordt vervolgens herbenoemd.
8. Begroting 2012
De totale begroting van 2012 wordt door de penningmeester niet meegenomen. Wel is er een
bedrag van € 7.000,- gereserveerd voor het Parkenfeest, waarbij wel een actief beleid ten aanzien
van sponsoren wordt gehandhaafd.
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9. Bestuurssamenstelling
De voorzitter meldt dat er bestuurswisselingen komen. Er zijn op dit moment een aantal gesprekken
met kandidaten gaande.
10.
Rondvraag
In de rondvraag is een vraag over een brug over de Pasch, Oranjepark/Regentesselaan. De voorzitter
meldt dat dit monument onder supervisie van de gemeente valt.
Er is een vraag over het nieuwe bestemmingsplan Indische Buurt en de Parken, deze is in
voorbereiding en ligt nog niet ter inzage.
Wat is de stand van zaken omtrent voormalig Hotel Astra, er wordt gemeld dat er een nieuw plan c.q.
bouwvergunning is aangevraagd, nadat deze is gepresenteerd aan de omwonenden.
De heer Visser meldt dat er pistoolschoten zijn gehoord, dit is gemeld aan de Wijkagent, die geen
verdere meldingen heeft ontvangen, maar vraagt of men a.u.b. wil bellen als er dergelijke geluiden
gehoord worden.
Met betrekking tot inbraken of pogingen daartoe vraagt de Wijkagent dringend dit altijd te melden.
De heer van Deinum meldt met veel genoegen dat er in onze omgeving ijsvogels zijn gesignaleerd,
het vermoeden bestaat dat zij uit de Paleistuinen komen.
11.
Afsluiting
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten en de aanwezigen worden uitgenodigd voor een
hapje en een drankje.
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