Concept
Notulen jaarvergadering Vereniging De Parken
19 februari 2020
1. Opening
De voorzitter heet iedereen om 19.45 uur van harte welkom in zaal Irene bij de Grote Kerk en opent
de vergadering.
Aanwezig
- het bestuur: Dolf Sijbesma, voorzitter, Ingrid Kortenhoff, secretaris (notulist), Paulus Kosters,
penningmeester, Peter de Jong, vice voorzitter en Gerjan de Vries;
- wijkbewoners: volgens de getekende presentielijst 29 personen;
- namens de gemeente: Koen Jager, Bas Harmusial en Maarten van Vierssen (wethouder)
- wijkagent: Ronald de Man.
2. Ecologie in De Parken
Koen de Jager laat aan de hand van diverse sheets dat wij een waterrijke wijk hebben. Sprengen en
beken, boven en onder de grond zorgen ervoor dat er voldoende watertoevoer voor de vijvers is.
Hij wijst erop dat de hele wijk wat water en groen betreft de volle aandacht van de gemeente heeft.
Bas Harmusial licht de regeling groeninitiatieven toe. Wijkbewoners kunnen zélf voorstellen doen om
de openbare ruimte in de wijk groener te maken; aan de hand van sheets laat hij zien wat er zoal
mogelijk is. Het plan moet wel draagvlak in de buurt hebben. Het plaatsen van het groen bekostigt de
gemeente; onderhoud wordt overgedragen aan de initiatiefnemers (minimaal 3).
Koen en Bas wijzen op de site: www.apeldoorn.nl/groeninitiatie en het mailadres voor vragen en
voorstellen: groeninitiatief@apeldoorn.nl.
Bewoners doen allerlei voorstellen om het groen in de wijk aan te pakken en in plaats van de nette
rechte parkjes voor wat “lossere” beplanting te kiezen, of wilde planten en bloemen hun gang te laten
gaan.
Zowel de gemeente als het bestuur wijst erop dat de wijk een beschermd stadsgezicht is; aan het
beheer van het groen worden eisen gesteld.
De bewoners zien graag dat het bestuur dit met de gemeente opneemt en terugkoppelt.
Het bestuur zegt dat toe.
Koen en Bas ontvangen als dank, geheel in stijl, een fles vlierbessensap.
3. Ingekomen stukken, mededelingen & notulen van de jaarvergadering d.d. 20 februari 2019
Bericht van verhindering voor deze vergadering is ontvangen van dhr. W. Bergink, mw J van Dijk
(beide namens Gemeente) en dhr. Leemans.
Het bestuur heeft geen mededelingen.
De notulen worden per pagina doorgenomen; geen van de aanwezigen heeft op- en/of aanmerkingen.
De notulen worden goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris ondertekend.
4. Financieel verslag 2019
- Toelichting penningmeester
De penningmeester licht aan de hand van de ter vergadering uitgereikte jaarrekeningen de financiële
positie van de vereniging per eind 2019 toe.
De penningmeester licht de financiële huishouding van de wijkraad toe. Hij wijst erop dat onze
inkomsten bestaan uit subsidie van de Gemeente en adverteerders in het Parkenblad en sponsoren.
De uitgaven zijn vooral het Parkenfeest, het Parkenblad en de maandelijkse buurtborrels.
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Het doel was dit kalenderjaar met een positief resultaat af te sluiten; dat is gelukt. Er is wat bezuinigd
op de attractie voor het Parkenfeest, de bestuursleden ontvingen geen vergoeding meer voor het
bijwonen van externe vergadering en de kosten van het Parkenblad zijn beter beheerst en er zijn meer
adverteerders en sponsoren geworven.
het jaar wordt afgesloten met een positief saldo van € 897,--.
Dhr. Ogink vraagt zich af of het Parkenblad niet alleen digitaal kan worden verspreid.
Daar wordt over nagedacht; er is in de wijk echter veel vraag naar een papieren versie.
Voor het overige heeft geen van de aanwezigen vragen en/of opmerkingen.
- Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heer Leemans en de heer Tilman, heeft het financieel verslag van
2019 gecontroleerd.
De heer Tilman brengt namens de commissie verslag uit.
De kascommissie heeft geconstateerd dat de aanbevelingen van het voorafgaand kalenderjaar, die
overeenkwamen met de plannen van het bestuur, zijn gevolgd.
Er is helder inzicht verschaft in de financiën; het is goed te zien dat met een positief resultaat is
afgesloten.
Tenslotte stelt de commissie voor de jaarstukken 2019 goed te keuren en het bestuur te déchargeren.
De vergadering stemt hier mee in.
- Begroting 2020
De penningmeester licht de begroting 2020 toe.
Hij heeft de inkomsten van de zijde van de gemeente 10% lager gesteld in verband met de op handen
zijnde opheffing van de dorps- en wijkraden.
De uitgaven voor het Parkenfeest zijn lager begroot, omdat het bestuur een andere vorm aan het
Parkenfeest zal geven.
5. Benoeming nieuwe “kascommissie”
De voorzitter bedankt de commissie 2019 voor de tijd en aandacht, die zij aan de controle heeft
besteed.
De heer Leemans is reglementair aftredend; de heer Stegink stelt zich verkiesbaar voor de
kascommissie.
Het bestuur stelt de vergadering voor hem te benoemen tot lid van de kascommissie; de vergadering
stemt hiermee in.
De kascommissie bestaat uit de heren Tilman en Stegink.
6. Belangrijke onderwerpen 2019 en plannen 2020
2019
In 2019 zijn de statuten definitief gewijzigd.
Het voorstel tot opheffing van de dorps- en wijkraden heeft veel aandacht gevraagd. Het bestuur trekt
hierin met de andere dorps- en wijkraden op. Zij acht het niet verstandig de raden op te heffen.
Het “herstelplan lanen in De Parken” wordt op de voet gevolgd.
De verkeersdruk en de parkeerproblemen vragen continu aandacht. De geluidssterkte bij festivals
vraagt meer en meer aandacht.
Het bestuur heeft regelmatig contact met de Gemeente over deze onderwerpen.
2020
Het komend jaar zal extra aandacht besteed worden aan het voortbestaan van de dorps- en
wijkraden.
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Het bestuur is van plan het Parkenfeest op een andere wijze in te vullen. Suggesties van de leden zijn
welkom.
De verkeersdruk zal meer aandacht vragen, gelet op de nieuwbouw op verschillende plaatsen aan de
Vlijtseweg en Vlijtsekade.
De website zal worden aangepast.
7. Parkenfeest
Het bestuur vraagt de aanwezigen naar ideeën over de invulling van het Parkenfeest.
Behalve de opmerking dat men het gezellig vindt elkaar jaarlijks te (kunnen) ontmoeten, heeft
niemand suggesties.
Het bestuur licht toe dat zij de vrijdagavond met een buurtborrel voor de volwassenen wil handhaven,
maar voor de zaterdag denkt aan een “doe-mee-dag” onder leiding van (bijvoorbeeld) de scouting.
Nu er geen suggesties zijn, zal het bestuur hiermee verder gaan.
8. Rondvraag
Mw. Runia vestigt namens De Duurzame Parken de aandacht op de informatieavond in de KSG op 26
maart 2020.
Zij vertelt dat de onder de bewoners van de wijk gehouden enquête een grote respons had; 500 van
de 1000 enquêtes kwamen ingevuld terug. De opmerkingen zijn te verdelen in technische vragen,
economische en veiligheidsaspecten.
Mw. De Boer merkt op dat sommige vragen onbegrijpelijk waren; met de antwoorden moet dus
voorzichtig omgesprongen worden.
Mw. Runia sluit af met de mededeling dat eind 2020 een advies aan de Gemeente wordt gegeven
door de commissie Duurzame Parken.
Dhr. Ogink vraagt aandacht voor het Zwitsalterrein. Hij acht het van belang dat lokale bedrijven bij de
ontwikkeling worden betrokken. Hij vindt dat er bij de gemeente onvoldoende beleid is over start-ups
en biodiversiteit. Dat zou op dat terrein beslist een toegevoegde waarde kunnen hebben.
Een aantal mensen vraagt naar de schade, die zij aan hun woning hebben door de werkzaamheden in
het kader van het herstelplan lanen. De voorzitter verwijst hen naar de gemeente. Het bestuur ziet
hierin geen taak voor het bestuur. De schade is een persoonlijke kwestie.
9. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen voor een drankje met een hapje.
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