Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Wijkraad Kerschoten, gehouden op woensdag
13 maart 2019 in de Groene Hoven.
1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Voor het bestuur is dit een bijzondere vergadering. Dit jaar treden 5 bestuursleden af. Begin dit jaar is een
brief in de wijk verspreid, die misschien voor wat onrust heeft gezorgd. Het is echter een toevallige
samenloop van omstandigheden dat er zoveel bestuursleden tegelijk aftreden. Er is zeker geen ruzie of
onmin. De voorzitter roept de aanwezigen op om zich verkiesbaar te stellen, bestuurslid zijn van de
wijkraad is een bijzonder leuke functie.
2. Mededelingen
Mevrouw Bakker-Schut heeft zich afgemeld voor vanavond.
3. Conceptnotulen 14 maart 2018
De notulen stonden op de website, en worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Financieel verslag 2018
De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe.
De bestuurskosten zijn hoger omdat er een extra bestuurslid bij is gekomen, en omdat er een digitaal
archiefsysteem is aangeschaft, dat geld kost. De projectkosten bestaan uit bijdragen aan allerlei
activiteiten in de wijk.
De vergadering besluit unaniem de jaarrekening goed te keuren.
5. Verslag kascontrole
Vorig jaar heeft zich een reservelid gemeld voor de kascommissie, maar de naam is niet genoteerd.
De kascommissie heeft de stukken bestudeerd en akkoord bevonden.
6. Decharge bestuur en penningmeester
De vergadering besluit bestuur en penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid.
7. Benoeming kascommissie en reserve lid 2019
Er meldt zich niemand voor de kascommissie van volgend jaar.
8. Verantwoording bestuursleden:
- Eleonora: kan de functie niet meer combineren met haar werk. Ton nam veel van haar over, en dat
vond ze op den duur niet bevredigend. Eleonora was verantwoordelijk voor de nieuwsbrief,
vertegenwoordigde het bestuur bij diverse vergaderingen en hield zich bezig met burgerparticipatie.
De gemeenteraad heeft in 2017 onderzoek gedaan naar burgerparticipatie, en concludeert dat er
een andere vorm nodig is. Hoe, dat wordt pas in 2019 bekend gemaakt. Het wordt in elk geval een
heel andere manier van werken binnen Apeldoorn.
-

Ton: heeft de afgelopen 4,5 jaar met veel plezier het belang van de bewoners van Kerschoten, de
mooiste wijk van Apeldoorn, behartigd. Niet alleen de mooiste, ook de wijk met de meeste inwoners
per km2, en de wijk die gemiddeld de meeste oude bewoners heeft. Ton was vicevoorzitter en
beheerde de portefeuille wonen, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, verkeer, wegen en samen met
Danny groen. Daarnaast deed hij de secretarisfunctie, omdat er geen secretaris was, en onderhield
hij de contacten met de omliggende wijken. Een volle portefeuille, die veel tijd kost. Tussentijds
treedt hij af, directe aanleiding is voor hem het besluit van de gemeenteraad om burgerparticipatie
een andere invulling te geven. Hij maakt nu plaats voor een nieuw bestuur om de belangen van de
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mooie wijk te behartigen. Hij dankt voor het vertrouwen en voor de prettige samenwerking. Ton
wenst het nieuwe bestuur veel wijsheid en inspiratie. Hij geeft een kort overzicht van de activiteiten
in zijn portefeuille:
o Afval: in 2019 wordt de oranje container uitgerold, de grijze is dan alleen nog tegen betaling
beschikbaar.
o Beek: de beek door Kerschoten van landgoed Daendels tot aan de Grift is grotendeels al
vernieuwd. Het stuk over Mercatorplein wordt binnenkort aangepast en in 2020 zal ook de
Veenkamp vernieuwd worden.
o Er is een bestemmingsplan in de maak voor heel Kerschoten met waarborgen om cultureel
erfgoed te beschermen. Dat wacht op besluitvorming over nieuwe energievoorziening in de
wijk, want er moet rekening worden gehouden met nieuwe vormen van energievoorziening.
o Locatieprofielen: Ton heeft veel overleg gehad over evenemententerreinen. Kerschoten heeft er
geen, Zwitsal ligt op de grens. De inkt is nog nat, en er wordt alweer afgeweken van de
locatieprofielen.
o Parapluherziening beschermd wonen: moest voorkomen dat er veel woningen aan doelgroepen
zou den worden gegeven. Dat blijkt juridisch niet dicht te krijgen.
o Milieuvergunning Rioolwaterzuivering Stadhoudersmolen is vernieuwd en opgenomen is de
inspanningsverplichting om te zorgen dat vrachtauto’s de Anklaarseweg te vermijden.
o Industrieterrein Stadhoudersmolen: uitgangspunten nota bestemmingsplan is vastgesteld.
o Veenkamp: eind 2018 vernomen dat het in het eerste kwartaal van 2020 gesloopt wordt. Er is
overeenstemming over het nieuwe gebouw dat past binnen cultureel erfgoed. Dat geeft druk op
de ontmoetingsplek in het pand, in gesprek met de zorgpartijen om te kijken hoe op te lossen.
o Vlijtseweg: begint gevaarlijk te worden, er liepen gesprekken met de gemeente hierover, maar
Ton heeft al een jaar niets meer gehoord.
o Woonagenda: met KEN is Ton al een aantal jaren bezig met verbetering van de
energieconsumptie in de wijk, en daar heeft het mee te maken. Energieverbruik is met 11,2%
gedaald in de afgelopen 5 jaar, en er is een labelstap van 1,5 gemaakt. Dat is heel veel, ook in
vergelijking met andere wijken.
o De Open Hofkerk is gesloten sinds 1 januari 2019. Het gebouw staat te koop. Helaas is er geen
overeenstemming tussen begrafenisondernemer en kerkenraad.
o Nieuw bedrijfsverzamelgebouw hoek Anklaarseweg en Vlijtseweg, eerste gasloze gebouw
o Er komt een beschermd wonen-gebouw in de Kelvinstraat, 28 appartementen. Jammer genoeg
niet gasloos.
o Nieuwbouw Snelliusstraat en Koninginnelaan, jammer genoeg niet energieneutraal.
o Tankstation Edisonlaan: kiosk is weer in gebruik genomen met Spar en Subway.
o Teuge: er is een goede ontwikkeling. Er is in het verleden een fout gemaakt met de vergunning
van de luchthaven, waardoor 160.000 vliegbewegingen toegestaan zijn. Directeur luchthaven
gaat nu nieuw luchthavenbesluit aanvragen, gebaseerd op 80.000 vliegbewegingen zoals altijd
de bedoeling is geweest.
o OV: buslijn 11 is veranderd, dat heeft in de krant en de nieuwsbrief gestaan.
o Snelheidssignaleringsborden staan op diverse plekken in de wijk
o Boerhaavestraat is tussen Edisonlaan en Anklaarseweg vernieuwd.
o Snelle fietsroute: heeft in de krant gestaan. De wethouder heeft opdracht gekregen om het
advies van de wijkraden nog goed te bestuderen.
o Vrachtverkeer Anklaarseweg is een hoofdpijndossier. De werkgroep is opgeheven omdat er te
weinig bereikt kan worden. Dat vindt de Wijkraad jammer.
o Verkeer en geluid: actieplan geluid is vastgesteld.
-

Arend Jan: doet financiën en website. Die website blijft hij doen voorlopig, maar hij treedt terug
omdat hij het tijd vindt voor iets anders. De meeste aanwezigen kijken wel eens naar de website, die
bijna dagelijks wordt aangepast. Daarnaast is er een papieren nieuwsbrief, dat doet Eleonora. Die
verschijnt ook digitaal, en heeft al 300 abonnees. Arend Jan is blij dat er nu eindelijk iets gaat
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gebeuren met het Mercatorplein. Plannen staan op de website, 55 tekeningen in kleur.
-

-

Danny: is vooral bezig geweest met Mercatorplein, en is blij dat er nu iets gaat gebeuren. Dat is ook
hard nodig. De beek gaat ook door het Mercatorplein, en is voor een deel al klaar. Er zijn veel
ontwikkelingen in groen, kap van een aantal bomen was noodzakelijk. Daar komen nieuwe voor in de
plaats. Het oude groene kruisgebouw is nu in particuliere handen, en het groen is weer
teruggebracht naar oude status. Groenbeheersplan is afgelopen jaar definitief geworden. Danny
treedt af om diverse redenen, een samenloop van omstandigheden. Hij heeft een andere functie
gekregen op zijn werk, heeft het drukker en heeft daarom besloten niet verder te gaan. Danny heeft
al 16-17 jaar vrijwilligerswerk gedaan in de wijk en vindt het tijd om het stokje over te dragen. Hij
wenst het nieuwe bestuur alle succes bij het vinden van een nieuwe richting.
Joop: blijft in de Wijkraad. Haar portefeuille is sociale zaken, o.a. dementievriendelijke wijk. Ook de
ontmoetingsplek De Groene Hoven hoort bij haar portefeuille. Nu de Veenkamp gaat sluiten, wil ze
goed kijken wat mogelijk is in de Groene Hoven. In het kader van de dementievriendelijke wijk heeft
ze een vrolijke wandeling gemaakt en een theaterproductie gesteund. Het loopt allemaal goed, Joop
doet het met veel plezier en hoopt het nog een tijdje vol te houden.

-

Harry: kijkt terug op een mooie tijd, maar na een x-aantal jaren zit het er een beetje op. Hij is heel
druk met zijn werk. De bezigheden voor Mobuur en Centrale Cliëntenraad Klein Geluk waren voor
hem reden om te stoppen.

-

Jeanette: is nu nog kandidaat-lid, en hoopt vanavond benoemd te worden. Ze heeft de eerste
maanden vooral gebruikt om te kijken wat het bestuur doet, wat het werk inhoudt. Er wordt heel
veel gedaan, en ze constateert dat jeugd een ondergeschoven kindje is. Nu veel bestuursleden
terugtreden, gaat ze zich eerst richten op het weer compleet krijgen van het bestuur.

9. Jaaractiviteiten: jaarverslag 2018
Het jaarverslag staat op de website. De vergadering besluit unaniem akkoord te gaan met het jaarverslag.
10. Activiteitenplan 2019 en visie doorstart en overdracht
Nu 5 personen aftreden, kan het bestuur niet een activiteitenplan presenteren. Dat is aan het nieuwe
bestuur, zij moeten bepalen of ze het overnemen of een ander plan maken. De afgetreden bestuursleden
zullen zorgen voor een zo goed mogelijke overdracht van alle lopende zaken, en assisteren bij het vormen
van een nieuw bestuur.
11. Bestuursverkiezing
- mevrouw Jeanette Sprenger stelt zich verkiesbaar, en wordt bij acclamatie gekozen
- de heer Ton Ceelie is tussentijds aftredend en stelt zich niet herkiesbaar
- de heer Arend Jan van der Marel is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar
- mevrouw Eleonora Wakkerman is tussentijds aftredend
- de heer Harry Smits is tussentijds aftredend
- de heer Danny den Boef is tussentijds aftredend
Wethouder Sandmann feliciteert Jeanette Sprenger en spreekt de aftredende bestuursleden toe, met
overhandiging van een cadeautje: een boekje over de beken en sprengen in Apeldoorn. Kerschoten was
een voorbeeld wijkraad, door de manier waarop het bestuur zich altijd opstelde. Heel actief, er is heel
veel georganiseerd. De wethouder is dankzij de wijkraad een beetje verliefd geworden op de wijk.
Hij spreekt de afzonderlijke bestuursleden toe:
Harry is binnen het bestuur vooral verantwoordelijk voor Mobuur, en die man achter die lens. Dat heeft
een fantastische film opgeleverd, samen met Danny.
Arend Jan helemaal in control, de cijfers kloppen altijd, met goedkeuring van de kascommissie. Vooral
veel dank voor de website, dat is een beetje zijn kindje. Tof dat hij het blijft doen.

190313 Wijkraad Kerschoten ALV, Pagina 3 van 4

Eleonora heeft altijd een tweemanschap gevormd met Ton. De wethouder vindt het heel knap hoe ze met
haar drukke baan zo goed invulling wist te geven aan het voorzitterschap. Hij hoopt dat ze terugkijkt op
een heel prettige en mooie tijd.
Danny doet al ongelooflijk lang vrijwilligerswerk in de wijk. Hij heeft het park de naam bezorgd.
Met Ton heeft de wethouder veel samengewerkt, niet alleen in de wijkraad. Ze zijn het lang niet altijd met
elkaar eens, en daar hebben beiden wat aan. De Energietransitie, KEN zijn enkele van de vele projecten
waarin hij een rol heeft gespeeld.
Applaus voor alle bestuursleden.
13. Rondvraag
Marjolein Tillema bedankt als wijkbewoner en KEN-regisseur het bestuur voor de super samenwerking op
het project KEN, beaamt de woorden van wethouder Sandmann.
Ze wijst erop dat het nu echt gaat gebeuren: parkeergelegenheid rond het gebouw. Er wordt een
onderzoek gedaan wie er parkeert en hoe lang, en dan komen er vakken. Het binnenterrein is van de
Woonmensen. Bewoners met een plek in de parkeergarage moeten daar ook parkeren en niet langs de
straat, en dat gebeurt lang niet altijd.
14. Sluiting
De voorzitter dankt de oud-bestuursleden voor de prettige samenwerking, overhandigt elk een cadeautje.
Ze wenst de nieuwe bestuursleden veel succes en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.
Jeanette wordt voorlopig voorzitter van het tweeledige bestuur, met de inspanningsverplichting om zo
snel mogelijk een compleet bestuur te hebben. Ze hebben er zin in en vertrouwen erop dat ze snel
mensen vinden die samen met hen willen werken aan het prettig houden van de wijk.
Joop dankt haar oud-collega’s voor de heel prettige samenwerking.
Jeanette dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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