Notulen jaarvergadering Wijkraad De Parken
13 februari 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Aanwezig van het bestuur zijn: Dolf
Sijbesma, voorzitter; Coosje Wesselink, algemeen bestuurslid, Willem Stegink, penningmeester;
Sylvester Nieuwe Weme, secretaris. Henny Hopman, algemeen bestuurslid, en de heer J. Cobelens
zijn met kennisgeving afwezig.
De wijkraad stuurt een presentielijst rond. Naast het bestuur zijn er 24 buurtbewoners ter
vergadering aanwezig. Verder is: de heer H. Groeneveld van de Gemeente aanwezig voor toelichting
op het bestemmingsplan.
2. Actualisatie van het bestemmingsplan De Parken
De heer H. Groeneveld neemt het woord. De presentatie betreft de actualisatie van het
bestemmingsplan De Parken, Indische Buurt en Beekpark. Nadruk zal liggen op bestemmingsplan De
Parken. De opbouw van de presentatie is als volgt:
1. Proces tot op heden
2. Ontwerpbestemmingsplan
3. Vervolgproces
4. Vragen
Na een korte toelichting op de keuze om drie gebieden in een plan mee te nemen, vertelt de heer
Groeneveld dat een bestemmingsplan alle 10 jaren herzien moet worden.
De doelstellingen van het bestemmingsplan zijn:
 Bescherming gebied- en objectkwaliteiten
 Actuele en eenduidige regeling
 Geldende rechten worden gerespecteerd
 Digitaal raadpleegbaar
Een gedetailleerde toelichting volgt op het type kaarten en het gebruik daarvan. Ook wordt
toegelicht wat een dubbelbestemming is: regeling om verharde voortuinen tegen te gaan in
combinatie met een nadere eisenregeling.
Vanuit de zaal komen er veel vragen waaronder:
 Huizen die wit zijn geverfd is dat toegestaan en hoe handhaaf je regelgeving? A.: ja, dat is
toegestaan. De Gemeente handhaaft de regelgeving, maar kan niet voorkomen dat er wel
eens de hand mee wordt gelicht, waar dan een boete op staat.
 Voor veel huizen in de Parken worden hoge heggen geplant waardoor de gevel uit het zicht
is. Is dat toegestaan? A.: ja dat is toegestaan.
 Op de kaarten staan vaak schuurtjes of ontbreken schuurtjes, zijn die kaarten wel actueel?
A.: nee de kaarten zijn lang niet actueel, ze zijn momentopnames. Voor actuele informatie
kan men zich wenden tot de Gemeente.
 Als Astra (B. Backerlaan-Emmalaan) als het ooit geen zorgbestemming meer heeft wat mag
er dan in komen? A.: op het pand ligt een woonbestemming.
 Wat gebeurt er met de COA panden? A.: de panden staan te koop, er ligt een sociale
bestemming op, dus zorginstellingen kunnen de panden betrekken.
 Komt er een apart plan voor zonnepanelen? A.: ja.
 Actuele en eenduidige regeling.
Het ontwerpbestemmingsplan en BKP (Beeldkwaliteitplan) liggen ter inzage van 8 mrt. t/m 17 apr.
2013.






Mogelijkheid tot zienswijzen
Vaststelling gemeenteraad 27 juni 2013
Voorafgaand inhoudelijke bespreking in PMA (Politieke Markt Apeldoorn)
Mogelijkheid tot indienen beroep

De voorzitter bedankt de heer Groeneveld en overhandigt hem een tasje wijn als dank.
3. Ingekomen stukken
Voorstel voor een opleving van de vereniging De Parken. De voorzitter geeft aan dat hij daar later op
terug komt.
4. Notulen 2012
De voorzitter gaat over tot bespreking van de notulen van de jaarvergadering van 2012 en deze
worden per pagina doorgenomen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Activiteiten 2012 / speerpunten 2013
De volgende activiteiten licht de voorzitter toe:












Ondersteunen bewonersinitiatieven:
- Overlast uitgaanspubliek
- Parkeerbeleid
- Grift
Deelname aan diverse overleggroepen
- Ontwikkeling De Vlijt I/II
- Verkeersveiligheid
- Ontwikkeling sportvelden
Vernieuwing van het bestemmingsplan (samen met Beekpark en Indische Buurt)
Monitoren reikwijdte gemeentelijke besluiten voor de wijk
Parkenblad
Becommentariëren van nieuwe gemeentelijke regelgeving
“Jaarfeest” op Marialust
Kunst in De Parken/Muziek in De Parken
Aanzet tot ontwikkeling van gemeentelijke Beheervisie De Parken

Voortzetten aandacht in 2013
 Parkeerbeleid, algemeen
 Koninginnelaan
 Monitoren en volgen uitvoering beheervisie (naar groen, grijs en cultuur integraal)
Voor 2013 zijn naast de continue activiteiten de volgende speerpunten benoemd
 Kleine monumenten
 Geld voor Groen; de perken
 Ontwikkeling ‘Zwitsal-locatie’
 Muzikaal Rondje de Parken
 Weide voor Marialust

6. Financieel verslag 2012
De penningmeester bespreekt het financieel verslag van 2012 van zowel de wijkraad als de
vereniging. Ter vergadering zijn de balans en de staat van baten en lasten verstrekt, waarin hij
aangeeft wat de betreffende baten en lasten inhouden en aan welke activiteiten die zijn besteed.
Vervolgens worden de vermogenspositie en de wijzigingen daarin toegelicht van zowel de wijkraad
als de vereniging.
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 dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen en dat het
verslag een correcte weergave is van de financiële situatie. De commissie wordt vervolgens
herbenoemd, en bestaat dus ook in 2013 uit mevrouw Nijmeijer en de heer Van Donswijk.
8. Bestuurssamenstelling
In 2012 hebben we afscheid genomen van Hetty ter Braak en Leo Labrujere. Coosje Wesselink en
Sylvester Nieuwe Weme zijn het bestuur komen versterken, respectievelijk als algemeen lid en als
secretaris
9. Rondvraag
Zoals onder punt 3 al aangegeven ligt er een voorstel voor een revival vereniging De Parken.De
voorzitter geeft aan dat hij voordelen ziet zoals het inkopen van energie, het uitvoeren van
onderzoeken op het gebied van energiebesparing en andere zaken die georganiseerd kunnen worden
voor de bewoners. Een commissie, waarin de heren Cobelens en Sijbesma, bekijkt of de vereniging
nieuw leven in te roepen zinvol kan zijn voor onze wijk.
De herinrichting van de Van Hasseltlaan wordt aan de orde gesteld. Een bewoner verbaast zich over
de verklaring in de krant dat de Wijkraad zich kan vinden in de plannen van de gemeente, bewoners
van deze laan hebben grote bezwaren tegen deze plannen. De voorzitter reageert hierop dat hij die
verklaring niet heeft gegeven maar dat de plannen wel uitgebreid besproken zijn in de vorige
ledenvergadering en toen op brede instemming konden rekenen, ook van de Wijkraad.
Verder wordt opgemerkt dat de verlichting in de Van Aelstlaan en de Van de Heutszlaan af en toe
uitvalt en dat deze kennelijke fout in de centrale pas na enkele dagen wordt hersteld. Op de vraag of
de Koninginnelaan een 30 km zone is wordt bevestigend geantwoord. Het onderwerp
“Koninginnelaan” staat op de toekomstagenda, mogelijk valt de accordering over veranderingen deze
zomer.
10. Afsluiting
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten, waarna hij de aanwezigen uitnodigt voor een
hapje en een drankje.

