Concept
Notulen jaarvergadering Wijkraad De Parken
7 februari 2017

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, Willem Stegink en Coosje Wesselink
(notulist). Afwezig m.k.: Sylvester Nieuwe Weme. Naast het bestuur zijn volgens de getekende
presentielijst 37 wijkbewoners aanwezig. Ook aanwezig zijn Wim Bergink, Jeanette van Dijk namens
de gemeente en Thelma Middelkoop als communicatiemedewerker van het project ‘van Asfalt naar
klinkers’.
Van de familie Van Deinum en de familie Van Werven is opgave van verhindering ontvangen.
2. Herstel lanen in de Parken”
De projectleider Sander Lubberhuizen gaat uitgebreid in op het hoe en waarom van het project ‘van
Asfalt naar klinkers’ en verwijst daarbij ook naar de eerdere bijeenkomst voor Parkenbewoners over
dit onderwerp op 2 februari 2017 in het Gymnasium. Het in die bijeenkomst getoonde filmpje is op
Youtube te vinden (notulist: gemeente Apeldoorn/De parken: van Asfalt naar klinkers (03-02-2017).
Korte samenvatting :
• Apeldoorn is een van de groenste steden van Nederland, de invloed van bomen is cruciaal. In
de Parken staan veel verschillende bomen met verschillende ’omlooptijden’ (levensfases,
-duur), daarom is het van belang bij vervanging voor diversiteit in het assortiment te kiezen;
vernietiging door kap moet worden voorkomen.
• Waarom omvormen van asfalt naar klinkers? Klinkers passen meer in een historische wijk,
klinkers zijn duurzamer dan asfalt (100 jaar versus 10-15 jaar), aanpassingen in het wegdek
zijn sneller en met minder breekwerk te verrichten, dus zijn aanpassingen ook goedkoper.
• Nadeel kan de geluidsoverlast zijn, metingen naar het verschil in die overlast tussen asfalt en
klinkers worden uitgevoerd. Mogelijk leiden klinkers ook tot snelheidsbeperking door de
automobilist.
• Het project is gekoppeld aan het beschikbare budget en wordt in fases uitgevoerd.
• Riolering: huis- en kolkaansluitingen worden vernieuwd. Het plan is bij de woningen zo veel
mogelijk de hemelwaterafvoer af te koppelen opdat schoon water niet in het riool verdwijnt
(scheelt zuiveringskosten). Het verzoek aan wijkbewoners om mee te denken of dit plan
haalbaar is resulteerde in het feit dat de huizen van 3 bewoners een voorbeeldfunctie
krijgen.
• Mochten wijkbewoners aansluiting op de glasvezelkabel willen combineren met de
uitvoering van genoemd project, dan moeten zij een collectieve actie organiseren.
Opgemerkt wordt dat aansluiting van Internet via de kabel een goed alternatief is.
• Bij de aanleg van nieuwe wegen wordt zeker ook aandacht besteed aan de veiligheid van de
fietsers.
• De heer Lubberhuizen ontvangt graag input van de wijkbewoners. Dit kan via het e-mailadres
deparken@apeldoorn.nl
• Zie ook: www.onderhoudinapeldoorn.nl, www.apeldoorn.nl/wegwerkzaamheden.
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Ook op de media van de wijkraad wordt t.z.t. informatie over het project gegeven:
www.deparken.nl
De voorzitter bedankt zowel Sander Lubberhuizen voor zijn presentatie als Thelma Middelkoop als
communicatiemedewerker namens de gemeente voor haar aanwezigheid en overhandigt beiden een
attentie.
3. Ingekomen stukken & notulen van de jaarvergadering d.d. 2 februari 2016
Er zijn geen ingekomen stukken.
De notulen worden per pagina doorgenomen en zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Bestuurswisseling
Aftredend zijn Sylvester Nieuwe Weme, Willem Stegink en Coosje Wesselink
Vijf kandidaten hebben zich gemeld voor een functie in het bestuur, te weten: Peter de Jong,
Ingrid Kortenhoff, Monique Plas, Berend Reinink en Gerjan de Vries. De vergadering gaat unaniem
akkoord met hun aanstelling. In de eerstvolgende bestuursvergadering worden de functies (onder
andere secretaris, penningmeester) verdeeld; Dolf Sijbesma blijft voorzitter.
5. Belangrijke onderwerpen in 2016 en speerpunten in 2017
In 2016 hadden met name de volgende onderwerpen de aandacht van het bestuur:
a. De statuten;
b. Herstelplan lanen in de Parken: van Asfalt naar klinkers;
c. De weide bij Marialust: de afvalbakken daar vallen onder het beleid van de gemeente, er is
een maximum verbonden aan het aantal. Het verzoek om een extra bak wordt bekeken;
d. Het onderhoud van de perken in de wijk is inmiddels uitbesteed aan de afdeling Groen van
de gemeente.
Als belangrijkste speerpunten voor 2017 noemt de voorzitter:
•
•
•
•

De Vlijt 1B, ontwikkeling/bebouwing tot aan het sluisje; Vlijt 1A is afgerond.
Gemeentewerf: er worden plannen ontwikkeld voor de bouw van kleine stadsvilla’s,
vanaf 2019;
‘Van Asfalt naar klinkers’, zie presentatie onder agendapunt 1;
Bestemmingsplan: de bewoners rond het Oranjepark zijn destijds door de Raad van State
in hun bezwaren gelijkgesteld. De gemeente heeft daarna een aangepast plan
besproken, vastgesteld en ter inzage gelegd. De wijkraad kijkt in overleg met de
omwonenden of in het aangepaste plan met de belangen van alle betrokken rekening is
gehouden, een nieuw beroep wordt daarbij niet uitgesloten.

6. Financieel verslag 2015 en 2016
Omdat de kascommissie de resultaten en balans van het verslag 2015 niet voor de vergadering van
02-02-2016 heeft kunnen controleren is dat nu samen met het verslag van 2016 gedaan. Het
financieel verslag 2015 wordt daarom in de vergadering van vandaag ook ter goedkeuring
voorgelegd.
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De penningmeester bespreekt het financieel verslag van 2016 en geeft een toelichting op wat de
betreffende baten en lasten inhouden en aan welke activiteiten die zijn besteed.
Vanuit de zaal komen hierover geen vragen.
7. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
De kascommissie heeft zowel het verslag van 2015 als dat van 2016 gecontroleerd. Bij monde van de
heer Bosschart geeft de commissie aan dat beide verslagen een goed beeld geven van de financiën
en het verloop daarvan in beide jaren. De commissie stelt voor de penningmeester decharge te
verlenen, de vergadering stemt hier mee in.
De nieuwe kascommissie bestaat voor 2017 uit de heer F. Leemans en mevrouw W.D.N.de Boer. De
voorzitter bedankt de heren R. Verschoor en P. Bosschart voor hun inzet in afgelopen jaren.
8. Redactie commissie
Omdat Coosje Wesselink is verhuisd naar Amphion en daarmee nu net buiten de wijk woont legt zij
haar werk als bestuurs- en redactielid neer. Zij is enthousiast dat zo snel in de persoon van Herma
van Eijk een nieuwe redacteur is gevonden. Herma heeft haar sporen in de journalistiek en
communicatie ruimschoots verdiend en zal haar eigen stempel zeker op het Parkenblad gaan
drukken. Omdat Herma zich niet wil bezig houden met de website en de FB-pagina blijft Coosje deze
nog verzorgen, ondersteund door Michiel Brouwers.
9. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen voor een drankje.
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