Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Wijkraad Kerschoten, gehouden
op 14 maart 2017 in wijkcentrum De Groene Hoven
Aanwezig:
Bestuur:

Eleonora Wakkerman (voorzitter), Arend-Jan van der Marel, Ton Ceelie, Joop
Gerritsen van Dalen, Danny den Boef

Leden

(zie presentielijst)

Overige aanwezigen

Mark Sandmann (wijkwethouder); Ronald de Man (wijkagent); Wim Bergink
(Stadsdeelmanager)

Niet aanwezig

Harry Smits

1. Opening en welkom
De voorzitter, Eleonora Wakkerman, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is fijn
dat er een aardige opkomst is bij deze vergadering.
2. Mededelingen
Het bestuur is vanavond niet compleet aanwezig; Harry Smits moest werken.
Op de tafels liggen agenda en stukken. Die ook op de website te lezen waren.
3. Bestuursverkiezing
De heer Ton Ceelie is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de heer Ton Ceelie te herbenoemen,
welk voorstel door de vergadering bij acclamatie wordt overgenomen.
4. Conceptnotulen 6 maart 2017
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Financieel verslag 2017
De stukken zijn ruim voor de vergadering gepubliceerd op de website van de Wijkraad.
Er zijn geen vragen over de balans en de staat van baten en lasten.
6. Verslag kascontrole
De kascommissie, bestaande uit de heren W. Jellema en R. Kipp hebben de stukken gecontroleerd en
akkoord bevonden.
7. Decharge van bestuur en penningmeester
De vergadering dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid en in het bijzonder de penningmeester
voor het gevoerde financiële beleid.
8. Benoeming kascommissie + reservelid 2018
De kascommissie bestaat uit de heren Jellema en Kip, en er meldt zich een nieuw reservelid.
9. Begroting 2018
De penningmeester licht toe dat naar verwachting er een kleine plus zal overblijven. Alle stukken met
betrekking tot begroting en verantwoording zijn te lezen op de website van de Wijkraad.
De vergadering stemt bij acclamatie in met de begroting 2018.
10. Jaar activiteitenverslag 2017
De vergadering stemt bij acclamatie in met het activiteitenverslag 2017.
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11. Verantwoording bestuursleden
Arend-Jan van der Marel beheert naast de financiële zaken van de Wijkraad ook de website. Er worden
sinds kort ook e-mails verstuurd via de website. Hij roept mensen op om leuke anekdotes in te sturen,
zodat die op de website kunnen worden verplaatst. De website wordt goed gelezen. Hij is graag bereid om
nadere toelichting te geven na de vergadering.
Joop Gerritsen heeft met Stimenz statushouders ontvangen, en uitleg gegeven over wat de wijkraad doet
en misschien voor hen kan betekenen. Ze neemt deel aan de Groene Loper, een netwerkactiviteit waarmee
af en toe evenementen worden georganiseerd. Het Gezondheidscentrum is ook onderdeel van haar
takenpakket. De Naald en Kerschoten hebben een werkgroep opgezet samen met Stimenz en de
Veenkamp, dementievriendelijke wijk. De eerste bijeenkomst is goed verlopen en was heel interessant. Op
17 april is er een vervolg. Mocht iemand die bijeenkomst willen bezoeken of willen meewerken, graag
melden bij Joop of bij de wijkraad. Samen met Harry Smits heeft ze Thuishaven bezocht aan de
Koninginnelaan. Daar worden 8 mensen geplaatst die even niet meer thuis kunnen wonen en worden
geholpen om weer in de samenleving terug te komen. De Buurtgroep heeft de bingo overgenomen van
buurtvereniging Noord, elke 3de zaterdag van de maand. Ook heeft ze geholpen om activiteiten van Stimenz
door te laten gaan in de wijk.
Danny den Boef heeft de portefeuille Groen en Mercatorplein. Het is een druk jaar geweest. Er wordt nu
hard gewerkt aan de aanleg van de beek vanaf de Veenkamp tot de Curiestraat. De werkzaamheden zijn
gevorderd tot het einde van de Marconistraat, en de planning is dat het in juni afgerond is. Ook aan het
Mercatorplein wordt druk gewerkt, check de website voor info. Er zijn vorig jaar twee sporthallen gekomen
op het Aventusterrein aan de Boerhaavestraat. Het hele voorterrein is samen met een kleine groep
wijkbewoners besproken en wordt nu gerealiseerd. Afgelopen september was het feest in het Koningspark.
Het viel helaas vrij letterlijk in het water maar er was een goede opkomst en een fijne sfeer. Daar is ook de
film over Kerschoten in première gegaan. De film staat op YouTube en is via website te bekijken.
Ton Ceelie heeft de portefeuille Verkeer, Veiligheid, RO en Milieu. Hij is nog steeds bezig met de overlast
van groot verkeer in heel Apeldoorn Noord en voor onze wijkraad op de Anklaarseweg. Er zijn maatregelen
genomen maar die helpen nog niet echt. Met wethouder Kruithof is afgesproken dat er in mei een
vervolggesprek plaatsvindt. De wethouder heeft de bedrijven op Stadhoudersmolen bezocht om ze te
bewegen gebruik te maken van de Oost-Veluweweg in plaats van de Anklaarseweg. Bij de milieuvergunning
van het Waterschap is zelfs afgesproken dat de rioolwaterzuivering de chauffeurs moet aanspreken om via
de Oost-Veluweweg te rijden. Dat gebeurt nu nog niet.
De parkeeroverlast bij het gezondheidscentrum Groene Hoven heeft in samenwerking met gemeente en
wijkbeheerder een nieuw parkeerterreintje opgeleverd met 21 parkeerplaatsen, dat wordt heel goed
gebruikt. Nu is Ton in gesprek met de Woonmensen om de overige parkeeroverlast op het terrein van de
Groen Hoven te verminderen. In de loop van vorig jaar zijn bij de Marconistraat / Anklaarseweg laad- en
losplaatsen gemaakt.
Er is druk overleg geweest samen met de Naald over een snelle fietsroute. Leuk is de fietsverbinding langs
het kanaal, van de Deventerstraat tot de Edisonlaan, deze wordt doorgetrokken naar de Anklaarseweg. Dat
betekent dat de wijk een kruising- en autovrije fietsverbinding heeft naar het centrum van de stad.
De herinrichting van de Vlijtseweg heeft nog aandacht, want de kruising begint behoorlijk druk te worden.
Snelheidssignaleringsborden rouleren eenmaal per kwartaal. Dit jaar komen ook de gegevens beschikbaar,
zodat duidelijk wordt hoe vaak en op welke tijdstippen te hard wordt gereden.
Vliegverkeer Teuge was een punt van discussie omdat door Lelystad er veel klein zakelijk verkeer bij kwam
Samen met Zevenhuizen Zuidbroek zijn gesprekken gevoerd, maar dat werd overschaduwd door Lelystad.
Er is daarom niet veel gebeurd, de ontwikkelingen worden afgewacht; de wijkraad heeft bijna geen invloed.
Er is een stevige discussie gevoerd over het meerjaren onderhoudsplan wegen, al sinds 2016. Het stuk
tussen Boerhaavestraat en Edisonlaan wordt dit jaar aangepakt. Op datzelfde moment wordt de Van
Heutzlaan afgesloten, dus dan komt er meer verkeer op de Vlijtseweg.
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Verder is Ton druk geweest over de klikhaken en het afval- en recycleplan. Sinds die klikhaken zijn
weggehaald ziet de wijk er echt veel beter uit.
Er waren het afgelopen jaar meer dan 10 waterleidingbreuken. Er is een gesprek geweest met Vitens, en
ook dit jaar zal er op gelet worden dat ze rommel opruimen als werkzaamheden klaar zijn.
Kerschoten Energie Neutraal (KEN) is belangrijk deel van de portefeuille van Ton. 2017 was een soort
tussenjaar. Het eerste volle jaar van de postcoderoos, ruim 34.000 kWh opgewekt, dat is voldoende voor
11,2 gemiddelde eengezinswoningen. Er is ca. 11% verbetering ten opzichte van 2014. Een groot deel van
de openbare verlichting is vervangen door led-verlichting. Binnenkort ook op de Anklaarseweg. Hoe groot
de besparing is, nog niet bekend.
Er is een bankje bijgekomen in het park, waar een tag-code op zit waar de geschiedenis van dat stukje wijk
bekend wordt gemaakt.
Het bestemmingsplan Stadhoudersmolen is samen met Wenum Wiesel gereed gekomen, daarbij is
aandacht besteed aan verkeer en herziening milieuvergunning rioolwaterzuivering. Wethouder Stukker is
aangesproken op diens handtekening onder de overdracht Cultureel Erfgoed, het stuk van Kerschoten
rondom de vijvers is benoemd. De aandacht daarvoor heeft het rijk overgedragen aan de gemeente, en
vorig jaar is een begin gemaakt met beeldkwaliteitsplan. Pauline Tiecken is door de gemeente aangesteld
om dat vorm te geven.
Een van de aanwezigen vraagt of er ook contact is met het Waterschap. Dat is inderdaad het geval, er lopen
gesprekken om de beschoeiing van de vijvers te vernieuwen. Opgemerkt wordt dat het wat nu 20 cm.
hoger staat dan 2 weken geleden. Toegelicht wordt dat dit klopt, de vijvers dienen ook als waterberging.
Gevraagd wordt of er een vijvertje komt bij het speelveldje, omdat daar grote hopen zand liggen.
Toegelicht wordt dat er een overloopgebied komt van de beek, zodat als de beek bij veel regel zijn water
niet kwijt kan aan de grift, er een overloopbassin is. Het crossveldje voor de fietsers verdwijnt dan en het
voetbalveldje wordt iets opgehoogd, vandaar het zand.
Gevraagd wordt of omgekeerd inzamelen wordt ingevoerd nu de klikhaken weg zijn. Ton licht toe dat er
nog geen planning is, maar het gaat dit jaar gebeuren. Wethouder Mark Sandmann licht toe dat het voor de
zomer 2019 helemaal uitgerold wordt, per buurt en per wijk, de conceptplanning wordt nu gemaakt. Er zijn
al ondergrondse containers aangepast en er is een luiercontainer geplaatst bij het Mercatorplein. Met het
verwijderen van de klikhaken zijn er 40 pmt-containers geplaatst over heel Apeldoorn, en mutaties gaan
door bij omgekeerd inzamelen.
De vergadering dankt het bestuur van de wijkraad, inclusief Harry Smits die vanavond niet aanwezig is, met
een hartelijk en welgemeend applaus.
12. Rondvraag
Een van de aanwezigen vraagt om een toelichting; op de ontwerptekening stond de wijk genoemd als
Parken/Het Loo, toen werd het Kerschoten. Ook hoort hij geruchten dat de wijkraden Het Loo en
Kerschoten zouden gaan fuseren. Ton Ceelie licht toe dat het bestemmingsplan is: Het Loo en Kerschoten,
zonder de Vlijt. Kerschoten is het gebied tussen Koninginnelaan en het kanaal, de Laan van Kerschoten en
Anklaar. De wijkraad werkt veel samen met andere wijkraden, o.a. De Naald, Wenum Wiesel en de Parken,
gezien de gedeelde problematiek en soms de gedeelde straten. Van een fusie is geen sprake.
13. Afsluiting 1ste deel
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het eerste deel van de vergadering.
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