Notulen jaarvergadering Wijkraad De Parken
3 februari 2015

1. Opening
De voorzitter heet iedereen om 20.00 uur van harte welkom in zaal Irene bij de Grote Kerk
en opent de vergadering.
Aanwezig van het bestuur zijn: Dolf Sijbesma, voorzitter; Coosje Wesselink, algemeen
bestuurslid, Willem Stegink, penningmeester en Sylvester Nieuwe Weme, secretaris.
De wijkraad stuurt een presentielijst rond. Naast het bestuur zijn er 46 buurtbewoners ter
vergadering aanwezig. Verder is mevrouw Lisette Cuperus samen met collega Mark Kraan
aanwezig voor toelichting over de mogelijkheden van beveiliging door het bedrijf Vigilat in
de De Parken. Van de gemeente zijn aanwezig de heer M. Middendorp en mevr. D. Nijntjes,
beiden van THOR.

2. Vigilat
Mevrouw Cuperus neemt het woord. De presentatie bevat een kort overzicht van inbraakstatistieken, een overzicht van de beveiligingsdiensten die Vigilat kan verlenen en de
ervaringen in de wijk Berg en Bos waar het bedrijf sinds 2005 actief is. Vigilat zou in de
Parken willen beginnen met een pilot met 40 deelnemers die moet uitgroeien naar 100
deelnemers in een kwartaal. Dit is het niveau waarop Vigilat 4 uur per etmaal kan
surveilleren in onze wijk.
Korte samenvatting van de reacties uit de zaal:
•

In 2005 was er een gelijk voorstel naar aanleiding van een aantal inbraken in Berg
en Bos maar dat is toen niet doorgezet nadat uit een enquête bleek dat veiligheid
geen prioriteit was voor de bewoners.

•

Men vindt het jammer dat concrete inbraak cijfers uit de De Parken ontbreken.
Mevrouw Cuperus doet in de vergadering de toezegging om die cijfers boven tafel
te krijgen en zal de Wijkraad daarover informeren.

Afgesproken is dat bewoners bij Vigilat aangeven of ze geïnteresseerd zijn. Bij voldoende
interesse kan een pilot gestart worden.
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De voorzitter bedankt mevrouw Cuperus en haar collega en overhandigt hen een tasje met
flessen wijn als dank.

Aansluitend op de Vigilat-presentatie geeft mevrouw Vlottes een toelichting op het
Whatsapp-alert initiatief in de Burgemeester Tutein Noltheniuslaan, Van der Heijdenlaan en
de Kastanjelaan. Dit initiatief zou uitgebreid kunnen worden naar andere straten zodat
een veiligheidsnetwerk ontstaat. Op de Parken website zal aandacht worden besteed aan
dit initiatief.

3. Ingekomen stukken & mededelingen
Geen ingekomen stukken Via de e-mail zijn ca. 15 adhesiebetuigingen ontvangen
betreffende het bestemmingsplan De Parken en Indische buurt, in het speciaal inzake de
daarin opgenomen evenementenvergunning m.b.t. het Oranjepark.

4. Notulen 2013
De voorzitter gaat over tot bespreking van de notulen van de jaarvergadering van 2013 en
deze worden per pagina doorgenomen. De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

5. Samenvoeging Wijkraad de Parken met De Vlijt
De gemeente heeft verzocht aan het bestuur van de Wijkraad De Parken om samen te gaan
met het buurtschap De Vlijt. Dit vanuit een efficiencystandpunt. De Vlijt is een kleine
wijk en met de uitbreiding van het park richting het Kanaal is het een logische gedachte
om de Wijkraden te integreren.
De voorzitter schetst de voordelen van een integratie die vooral liggen op het gebied van
de mogelijkheid van beïnvloeding van de besluitvorming rondom de ontwikkeling van dit
gebied.
Vragen vanuit de zaal hebben betrekking op: de verwachte groei (aantal ‘voordeuren’) van
De Vlijt, op de ontwikkeling van voormalig industriecomplex Zwitsal en wat de precieze
grenzen zijn.
De voorzitter stelt vervolgens vast dat er geen bezwaren zijn tegen de integratie.

6. Belangrijke onderwerpen in 2014 en speerpunten in 2015
De volgende onderwerpen worden behandeld:

•

Vernieuwing bestemmingsplan en Gemeenteraad besluit ‘evenementen Oranjepark’
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Het bestemmingsplan is onlangs goedgekeurd door de Gemeenteraad. Daarin
is als uitgangspunt opgenomen dat evenementen in De Parken alleen in het
Oranjepark georganiseerd mogen worden;
Specifiek is aangegeven dat er vergunningen mogen worden verleend voor 20
evenementen met muziek en 10 zonder muziek. Het geluid van de muziek
mag de 75 decibel niet overschrijden. Daarbij gaat het om evenementen met
maximaal 6.000 deelnemers;
Een groep bewoners rondom het Oranjepark, ondersteund door het bestuur
van de Wijkraad bij monde van Willem Stegink, heeft intensief geprobeerd de
besluitvorming te beïnvloeden en deze wijziging te verhinderen. Dit is echter
niet gelukt;
De groep bewoners wil nu in beroep gaan bij de Raad van State en vraagt bij
monde van Leo Labrujere en Govert de Koning aan het Wijkraad-bestuur om
hen hierin te steunen;
De voorzitter geeft aan dat de Wijkraad geen middelen heeft om een
juridische procedure te betalen maar wel ondersteuning in de persoon van
Gert Meijerman (jurist) kan aanbieden. Bij hem is door de Wijkraad al de
vraag neergelegd of een beroepsprocedure kans van slagen heeft. Advies van
de heer Meijerman wordt verwacht rond 10 februari 2015. De
indieningstermijn voor de bezwaar procedure verstrijkt in de week van 16
februari 2015;
De groep bewoners wil verder bij de gemeente erop aandringen dat de
geluidsnormen worden gehandhaafd.

•

Weide Marialust
De voormalige beheerder van de weide was kinderboerderij Laag Buurlo .
Door bezuinigingen is het beheer teruggegeven aan Accres die het weer aan
de gemeente in beheer wil geven. De gemeente heeft geen budget en heeft
de Wijkraad aangeboden om de weide in beheer te nemen. Een plan van de
Wijkraad om de weide verder te ontwikkelen (pad maaien in de lijn
Wilhelminapark ~ Prinsenpark, zomerbloemen zaaien) stuitte echter op veel
bezwaren bij de Afdeling Cultuur en Monumenten van de gemeente die van
mening was dat de zichtlijnen in een landschapspark hiermee zouden
verdwijnen;
Inmiddels zijn er nieuwe wethouders die andere gedachten hebben over de
bestemming van de weide en zolang deze niet duidelijk zijn wacht de
Wijkraad af.

•

Hondenbeleid
In de weide mogen honden worden uitgelaten maar aan de lijn – dezelfde
regels gelden zoals in de rest van De Parken en geheel Apeldoorn.
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Handhaving is belangrijk . Team Handhaving Openbare Ruimte (THOR) van de
gemeente die houdt hier toezicht op Dit wordt bevestigd door de twee leden
van het team die aanwezig zijn in de vergadering
Hondenbeleid is een onderwerp van discussie in meer wijkraden, zo blijkt na
een bijeenkomst die op 2 februari j.l. werd georganiseerd en waar bestuurslid
Coosje Wesselink bij aanwezig was.
•

Verkeersveiligheid
Koninginneweg is nu een 30-km zone en deze snelheidslimiet zal strak worden
gehandhaafd.

•

Parkenblad
De voorzitter dankt Alex Donswijk voor zijn verdiensten in 2014 als redacteur
voor het Parkenblad met een aantal flessen wijn.

•

“Jaarfeest” bij Marialust
Het feest zal ook dit jaar weer worden georganiseerd en wel in het eerste
weekend van september (4/5 september).
Kunst in De Parken houdt waarschijnlijk op te bestaan na 5 succesvolle edities
Ballongala wordt wellicht georganiseerd.
Haalbaarheid van een nieuwe editie van Muzikaal Rondje in De Parken wordt
onderzocht door het bestuur.

•

Integratie De Vlijt
Als gevolg van de uitbreiding zal er worden gezocht naar een nieuw
bestuurslid vanuit de wijk De Vlijt
Speciale aandacht dit jaar voor de ontwikkeling van de Zwitsal-locatie en de
bestemming van de oever van het kanaal.

7. Financieel verslag 2014
De penningmeester bespreekt het financieel verslag van 2014 van zowel de wijkraad als de
vereniging. De penningmeester geeft een toelichting op de staat van baten en lasten,
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.
Over 2014 is er een klein negatief resultaat dat zal worden aangevuld vanuit de reserve.
Redenen zijn de hogere kosten voor de overgang naar de nieuwe website en overige IT
kosten. Inkomsten zijn hoger door nagekomen bijdrage van de gemeente en door de
productieve sponsor-wervingsinspanningen van de voorzitter op dit gebied.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de begroting 2015 mist. De penningmeester excuseert
zich hiervoor, maar licht toe dat de begroting in lijn zal zijn met resultaat 2014.
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8. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
De voorzitter vraagt het oordeel van de kascommissie (de heren Donswijk en Bosschhart)
over het gevoerd financieel beleid. Deze meldt bij monde van de heer Alex Donswijk dat er
geen onregelmatigheden zijn aangetroffen en dat het verslag een correcte weergave is van
de financiële situatie. De kascommissie geeft nog de suggestie om eerder facturen naar de
sponsoren uit te sturen zodat het geld eerder binnenkomt.
De penningmeester wordt decharge verleend. De commissie wordt vervolgens deels
ontbonden, de heer Donswijk treedt terug en wordt vervangen door de heer René
Verschoor.

9. Rondvraag
•

Vanuit de zaal wordt gevraagd of het in onze wijk (rijksbeschermd stadsgezicht)
toegestaan is om zonnecollectoren op het dak te plaatsen. Volgens de voorzitter
mag dit niet aan de voorkant van de woning, wel, in overleg met de gemeente, aan
de zijkant en achterkant. Voor het plaatsen van zonnecollectoren is een vergunning
nodig.

10. Afsluiting
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten, waarna hij de aanwezigen uitnodigt voor
een drankje en een bittergarnituur.
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