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JAARVERSLAG 2018

Voorwoord voorzitter - Marc Visser
Het bestuur van wijkraad De Naald heeft ook dit jaar haar activiteiten vastgelegd in een beknopt jaarverslag. Dit
verslag treft u hierbij aan. Het verslag geeft natuurlijk niet een uitputtend overzicht van onze activiteiten, maar
naar ik hoop (en verwacht) geeft het wel een goed beeld waar wij zoal in brede zin mee bezig zijn.
Vanuit mijn rol kijk ik met name terug op een zeer geslaagde avond inzake inbraakpreventie en op de diverse
ontmoetingen met wijkbewoners op de Nazomermarkt en tijdens onze Nieuwjaarsreceptie. Verder heeft vooral
de wijze waarop de gemeente(-raad) in de toekomst burgerparticipatie wil vormgeven mijn/onze aandacht gevraagd. Tot slot hebben we afgelopen jaar een verdere professionaliseringsslag gemaakt en kijk ik met plezier
terug op de samenwerking met onze enthousiaste bestuursleden, vrijwilligers en contactpersonen bij gemeente,
politie, bestuursleden van omliggende wijkraden en overige instanties.
Wie weet treffen we elkaar op onze Algemene Jaarvergadering!
Het bestuur:
Het bestuur van de wijkraad bestond op 1 januari 2018 uit:
Marc Visser
Ans Amptmeijer
Madelon Swenker
Hugo Diddens
Riet Hoetelmans
Quirine Lensvelt
Gerard Pohlmann

voorzitter
penningmeester
secretaris
Ruimtelijke Ordening (RO)
Verkeer & Grijs en Groen(VZ)
Sociale Zaken (SZ)
Public Relations (PR)

Dit was de situatie tot aan de Jaarvergadering op 16 april 2018.
Het bestuur vergaderde maandelijks in de Koningin Juliana School. Er is ook maandelijks overleg met
stadsdeelmanager Wim Bergink en de wijkagente Sharon Koenders. De portefeuillehouders hebben ervoor
gezorgd dat vragen van bewoners steeds zo spoedig mogelijk beantwoord werden.
Een aantal trouwe vrijwilligers, ondersteunde het bestuur voor Nieuwsbrief, website, Facebook en
Buitenspeeldag. Deze samenwerking werd beloond door een jaarlijkse gezamenlijke BBQ.
Per 31 december 2018 is de samenstelling van het bestuur:
Marc Visser
Ans Amptmeijer
Janna van Houten
Quirine Lensvelt
Riet Hoetelmans
Hugo Diddens
Gerard Pohlmann

voorzitter
penningmeester
kandidaat secretaris
Sociale Zaken (SZ) en vicevoorzitter
Verkeer & Grijs en Groen (VZ)
Ruimtelijke Ordening (RO)
Public Relations (PR)
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Sociale Zaken, Quirine Lensvelt:
Ook in 2018 hebben we geprobeerd weer zoveel mogelijk verbinding maken met de bewoners in de wijk. Dat
deden we met alle bestuursleden en men wist De Wijkraad over het algemeen goed te vinden. Op het Zomeravondfeest van de Koninginnelaan op de laatste zaterdag van september stonden we weer met een kraam om
in gesprek te zijn met onze wijkbewoners. De enkele problemen die er waren, zijn zo goed mogelijk opgelost,
zo nodig samen met de gemeente Apeldoorn en met de wijkagent.
Ook waren er weer vergaderingen met de andere wijkraden in NW waarbij ook thema’s over Zorg en Welzijn
aan de orde kwamen. Het Groene Loper overleg o.l.v. Stimenz met alle zorg- en welzijnsorganisaties in de
wijken De Naald en Kerschoten zorgt voor een goede onderlinge afstemming om het wonen in onze wijk(en) zo
prettig mogelijk te maken.
In 2018 ging er veel aandacht naar het dementievriendelijk maken van onze wijk. Dit doen we i.s.m. de
Wijkraad Kerschoten, Stimenz, De Veenkamp (van v/h De Goede Zorg, nu Klein Geluk), wijkcentrum De Groene
Hoven, het Geheugensteunpunt, met diverse bewoners in beide wijken en met de gemeente Apeldoorn. Het
gaat bv. over het plaatsen van bankjes en betere bewegwijzering, maar ook over meer informatie over dementie voor bewoners en winkeliers. We krijgen hierbij ondersteuning van Spectrum uit Arnhem. Op 14 februari
hadden we de startbijeenkomst over de Dementievriendelijke wijk(en) en op dinsdag 20 november was er een
boeiende en informatieve theatervoorstelling over dementie, beiden in De Veenkamp. Verder hebben we met
wijkbewoners gewandeld om te komen tot een Dementievriendelijke route van en naar het Mercatorplein. In de
loop van 2019 hopen we die samen met de gemeente Apeldoorn te realiseren.
In maart 2018 was er een AED-avond voor beginners en gevorderden. Deze was weer snel vol. Daarom hebben
we in oktober nog een AED-avond georganiseerd, dit keer samen met wijkraad Kerschoten. Ook hier hadden de
benodigde 10 cursisten zich snel aangemeld. Het inventariseren van AED-apparaten om te komen tot een hartveilige wijk is nog wel lastig, aangezien niet alle AED-apparaten openbaar beschikbaar zijn. De gemeente Apeldoorn zet hier inmiddels ook op in. In de loop van 2019 hopen we een overzicht van (met code) toegankelijke
AED-apparaten in onze wijk te hebben. U kunt zich als AED-hulpverlener aanmelden bij de Hartstichting.

Portefeuille Openbare Werken (verkeer, grijs en groen), Riet Hoetelmans:
Afgelopen jaar hebben vele activiteiten plaatsgevonden. Hierbij een beknopt overzicht:
-

De Koninginnelaan wordt t.h.v de Daendelsweg tot aan Sizzles opgeknapt. Op een later tijdstip wordt de
Koninginnelaan verder aangepakt, van Sizzles tot het winkelcentrum Kerschoten. De gemeente heeft
hiervoor informatieavonden voor bewoners en wijkraden georganiseerd.

-

Via de website https://www.paleishetloo.nl/vernieuwing/tijdlijn/ zijn de bouwwerkzaamheden en de tijdlijnen
van de verbouwing van Paleis Het Loo goed te volgen. De overlast binnen onze wijk valt erg mee. Er is goed
contact met de diverse mensen op de bouw wanneer er zich problemen voordoen.

-

Bij de wijkraad komen regelmatig klachten binnen over sluipverkeer en te hard rijden. Op het overleg met de
stadsdeel-manager en wijkagent wordt hier vaak over gesproken. Matrixborden helpen, maar het exacte
effect hiervan is onduidelijk.

-

Over het snelle fietspad naar Vaassen wordt nog steeds overleg gepleegd. Er is nog onduidelijkheid hoe en
waar dit pad moet gaan “lopen”.

-

In september kreeg de Loolaan nieuw geluidsarm asfalt. Vooraf was er een informatieavond voor de
bewoners. Deze werd druk bezocht en men kon nog ideeën aandragen. Gemeente heeft n.a.v. opmerkingen
van de bewoners aanpassing gedaan in de plannen.

-

Na een oproep in de Nieuwsbrief m.b.t. het plaatsen van Veilige Victors kwamen enkele reacties. Het aantal
in de wijk werd dus uitgebreid o.a. bij verschillende kinderopvangcentra.
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-

Ook werden er 30 km stickers ontworpen die op de kliko’s kunnen worden geplakt. Deze werden o.a.
uitgedeeld op het Nazomerfeest op de Koninginnelaan. We hopen hiermee de aandacht te vestigen van
automobilisten op de 30 km zones in onze wijk.

-

Het vervoer Mobuur, een initiatief van o.a. wijkbewoners en de wijkraden Kerschoten en De Naald en
gemeente Apeldoorn die dit ondersteunt, gaat de ritten uitbreiden. Er is besloten om de Parken en een stuk
t.n.v. Anklaarseweg (Termaaden c.a.) er bij te nemen. Ook kunnen de 2 auto’s van Mobuur (buiten de
openingstijden van Mobuur) gebruikt worden door buurtbewoners. De eerste reacties zijn zeer positief.
De werkgroep Vrachtverkeer Noord die in het leven was geroepen i.v.m. veel overlast, is opgeheven. De
Wijkraad blijft wel betrokken bij het verdere verloop.

-

Piet Joubertstraat/Loseweg wordt tijdelijk iets drukker door een tijdelijk uitrit vanwege de nieuwbouw aan de
Loolaan. Wijkbewoners hadden hierover vragen en opmerkingen welke niet altijd tot ieders tevredenheid
werden beantwoord.

Portefeuille financiën, Ans Amptmeijer:
Het uitgave patroon van de Wijkraad in 2018 was gericht op interen op onze reserves. Dit is ten dele gelukt. Op
een aantal thema’s (zoals bankjes en verkeersveiligheid) gaven we minder uit dan begroot doordat de animo
vanuit de bewoners van onze wijk iets minder was dan verwacht. Op andere onderwerpen (zoals Pr-materiaal)
bleken uitgaven nog niet nodig. Het plan voor een nieuwe website is door de plannen van de gemeente m.b.t.
burgerparticipatie uitgesteld.
In 2018 zijn er geen wijziging in de subsidie die de wijkraad van de gemeente ontving. Een aanzienlijk deel van
ons budget werd besteed aan de druk en verspreiding van de nieuwsbrief, die we nog steeds in printversie bij
alle inwoners bezorgen. We merken trouwens dat deze manier van verspreiding zeer op prijs wordt gesteld.
Het bestuur vergaderde maandelijks in de Koningin Juliana school en betaalde alleen de kosten van de
vergaderfaciliteiten.
Portefeuille Ruimtelijke ordening en Energie, Hugo Diddens:
De bankacties heeft als resultaat twee banken opgeleverd, één bij schoenwinkel Oxener en één bij de kazerne
van de marechaussee. Voorlopig laten we het hierbij. De aandacht wordt nu gericht op spelen in de buurt van
het Loo en op het Bourbonplein. De gemeente is in overleg met een aantal buurtbewoners om de wensen te inventariseren. Ook de speelplaats op de Koning Lodewijklaan heeft de aandacht van de gemeente. De wijkraad
heeft geld gereserveerd om bij te dragen aan de realisatie hiervan.
We waren vertegenwoordigd op de voorlichtingsavond van de Veenkamp. Dit tehuis wordt gesloopt, het nieuwbouwplan omvat laagbouw voor intensieve verpleegzorg en hoogbouw met huurwoningen voor zelfstandig wonende ouderen. De buurt wordt weer uitgenodigd als de plannen vastere vormen hebben aangenomen.
We houden de vinger aan de pols m.b.t. nieuwe bouwaanvragen voor kamerverhuur. Ook zijn we betrokken bij
de gesprekken betreffende een dementie-vriendelijke omgeving rond de Veenkamp en Kerschoten. In dit kader
gaan er wellicht nog enkele banken geplaatst worden. Zie ook het verslag van Quirine Lensvelt.
Nieuwsbrief, Facebook en Website:
Afgelopen jaar hebben wij 4 nieuwsbrieven kunnen uitgegeven. De Nieuwsbrief wordt over het algemeen zeer
goed gewaardeerd, een compliment aan de inzet van de enthousiaste redactie. Hetzelfde geldt voor onze Facebookpagina, waar Joke van der Linden - na het plotselinge verdrietige overlijden van Bert Huisman - zich sindsdien alléén op richt. De omvorming van de website hebben wij door de onduidelijkheid in de plannen van de
gemeente m.b.t. bugerparticipatie even in de ijskast gezet. Dit krijgt in 2019 verder vervolg.
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Nieuwjaarsreceptie:
Zoals ieder jaar trok de Nieuwjaarsreceptie op 10 januari in Herberg Het Oude Loo een mooi aantal inwoners.
Het wordt steeds beter bekend dat het een uitstekende gelegenheid biedt om met elkaar over het wel en wee in
de wijk van gedachten te wisselen, en voor nieuwe inwoners om zich in de wijk thuis te leren voelen. Dank zij
de gulle giften van de winkeliers in de wijk konden er weer drie volle ‘manden des overvloeds’ verloot worden.
Onze winkeliers verdienen het dat u bij hen koopt!
Algemene Jaarvergadering:
Tijdens een goed bezochte 30ste jaarvergadering op 16 april 2018 werd afscheid genomen van vertrekkende
bestuursleden, en werden de nieuwe bestuursleden verwelkomt. Na de pauze was er een presentatie van/over
“het Oude Loo” verzorgd door Huub Hummels. Een verhaal met plaatjes en foto’s over de historie van het oude
slot en haar bewoners.
Buitenspeeldag Frank Nijpels:
Het weer was een stuk minder, maar het succes minstens even groot even groot als vorig jaar. Leuk om te zien
hoe de allerkleinsten van enkele jaren geleden zijn gegroeid en totaal andere dingen doen. Prachtig om te zien
hoe oud en jong weer aan het genieten was. De organisatie, de vrijwilligers en de professionals hebben regelmatig complimenten gekregen en de opkomst was weer heel groot. Kortom het was weer een enorm succes.
Voor het eerst in 16 jaar hebben we helaas wel te maken gehad met een ongeluk. Doordat er te veel kinderen
op een afscheiding bij de stormbaan zaten, scheurde het klittenband open en is er een meisje zeer ongelukkig
gevallen. Wij hebben contact opgenomen met de familie en zorgden voor een cadeautje.
Ook voor het eerst hebben we te maken met de wet op de privacy. Dat betekent dat we geen herkenbare personen in de nieuwsbrief mogen afdrukken of op de website plaatsen, mits wij uitdrukkelijk toestemming hebben
gekregen. Bij de geplaatste foto’s is dat het geval. Voor een aantal mensen misschien jammer, maar we kunnen
natuurlijk niet met iedereen contact opnemen, ook al omdat we de gegevens niet hebben.
De afgelopen jaren is er een vaste kern aan vrijwilligers. Mensen in de straat voorzien deze dag van eten,
drinken, stroom en water. Hulde aan al die mensen. Een sociaal aspect van de Buitenspeeldag is dat iedereen
de hele middag gratis van alles gebruik kan maken. Hiervoor dank aan alle sponsoren.

Nazomerfeest Koninginnelaan 30 sept.
De nazomermarkt is september waren we, samen met Mobuur, vertegenwoordigd in een kraam. Er werd informatie gegeven over de bezigheden van de wijkraad en vragen van bewoners beantwoord over zaken die er
spelen in onze wijk. Het weer was, in vergelijking met vorig jaar, prachtig wat zorgde voor een feestelijke
stemming bij de bezoekers en de deelnemers. Er werd goed gebruikt gemaakt van de bon in de nieuwsbrief
voor het gratis halen van een 30 km Stickers voor op de kliko’s. Ook maakten bewoners gebruik om een sticker
te kopen voor €1,00. Mobuur stond met een auto bij de kraam om informatie te geven over het gebruik van
deze auto en de daarbij behorende kosten.

Ledenaantal:
Op 31 december 2018 was het aantal leden van de Wijkraad De Naald 602. Een ruime aanwas van leden ten
opzichte van 2017.
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Het up‐to‐date houden van het e‐mailadressenbestand van de leden is echter lastig. Zonder een e‐mailadres
kunnen wij u niet de verslagen enz. mailen (nu we als wijkraad besloten hebben deze niet meer per post te
versturen). Als u een nieuw e-mailadres neemt, graag wijziging mailen naar denaald@kpnmail.nl .
Het lidmaatschap van de Wijkraad is gratis. Iedereen boven de 18 kan lid worden. (Alleen leden hebben stemrecht op de ledenvergadering.) Uw lidmaatschap is belangrijk en legitimeert het bestuur ten opzichte van professionele instanties (gemeente, politie, etc.). Ook vragen wij nieuwe bewoners zich aan te melden c.q. attendeer uw nieuwe buren op het bestaan van de wijkraad.
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