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Voorwoord 
 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het Jaarverslag 2019 van Wijkraad De Naald. Hierin aandacht voor de activiteiten die we 
het afgelopen jaar hebben ondernomen en/of zaken waarbij we betrokken zijn geweest.  
 

Ook dit jaar hebben we gekozen voor een beknopte verslaglegging. Mocht u hierdoor echter onder-
werpen missen of wilt u op bepaalde onderwerpen een nadere toelichting, dan komen we graag met 
u in contact. 
 

Marc Visser - voorzitter 
 
 

Bestuur, overleg & vrijwilligers 
 
Wijkraad De Naald (hierna ook: ‘de wijkraad’) is een vereniging. Het bestuur van de vereniging is 
onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de ‘dagelijkse werkzaamheden’. Naast een 
voorzitter, penningmeester en secretaris werkt het bestuur met verschillende portefeuillehouders. 
 
Per 1 januari 2019 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Marc Visser        Voorzitter 
Ans Amptmeijer    Penningmeester 
Janna van Houten    Secretaris (kandidaat)  
Quirine Lensvelt     Sociale Zaken (SZ) en vicevoorzitter 
Hugo Diddens      Ruimtelijke Ordening (RO) en energie 
Riet  Hoetelmans     Openbare Werken(OW)   
Gerard Pohlmann    Public Relations (PR) 
 
Per 31 december 2019 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Marc Visser         Voorzitter  
Jan Oostdijk       Penningmeester 
Janna van Houten      Secretaris  
Quirine Lensvelt      Sociale Zaken (SZ) en vicevoorzitter  
Riet Hoetelmans       Openbare Werken (OW)  
Hugo Diddens        Ruimtelijke Ordening (RO) en energie 
Gerard Pohlmann    Public Relations (PR) 
 
Op de Algemene Jaarvergadering is de kandidatuur van de secretaris omgezet in een definitieve 
benoeming. Hugo Diddens heeft zijn functie per 31 december 2019 neergelegd. Verder waren er in 
2019 geen wijzigingen. Wel werd besloten om m.i.v. januari 2020 Elvera Holtmüller als kandidaat lid 
aan het Bestuur toe te voegen. Haar portefeuille is gericht op onze communicatie in de meest brede 
zin van het woord. Dus ook op onze (nieuwe) Website, op onze Nieuwsbrief (en mogelijkheden tot 
digitalisering) en op onze Facebook pagina. 
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Het bestuur vergaderde maandelijks bij een van de bestuursleden thuis. Hiervan is door de secretaris 
een verslag gemaakt.  
 

Andere reguliere overlegvormen waren het maandelijkse overleg met onze stads-deelmanager (Wim 
Bergink), wijkagent (Sharon Koenders) en wijkbeheerder (Koen Jager) en de kwartaalbijeenkomsten 
van het Platform Noord-West, waarin de wijkraden van ons stadsdeel zijn verenigd. Ook was er twee-
maal overleg Noord-West Sociaal o.l.v. stadsdeelmanager Wim Bergink, waarin alle sociale spelers uit 
het stadsdeel Noord-West vertegenwoordigd zijn. 
 

Een aantal trouwe vrijwilligers ondersteunde ook dit jaar het bestuur bij het maken van de Nieuws-
brief, het bijhouden van Facebook en het organiseren van de Buitenspeeldag: 
 
Diana van Stelten   Nieuwsbrief, hoofdredacteur 
Joke van der Linden  Nieuwsbrief, redacteur en Facebook 
Karlijn Neef     Nieuwsbrief, jeugdredacteur 
Frank Nijpels    Buitenspeeldag, organisator 
 
Waarvoor dank! 
 
 

Portefeuilles 
 
Het bestuur heeft haar werkzaamheden verdeeld naar aandachtsgebied, ‘portefeuille’ genoemd. Na 
het verslag van de algemene portefeuillehouders (voorzitter en secretaris) en van de penningmeester 
volgt per portefeuillehouder een kort verslag m.b.t. zijn of haar portefeuille. 
 
Algemene zaken - Marc Visser 
 

In 2018  brachten we de basis op orde wat betreft ons archief, digitale hulpmiddelen en bezetting 
van het  bestuur. In 2019 gaven we dit een vervolg met het ontwerp en inrichting van onze nieuwe 
website. En maakten we een start met ons nieuwe communicatieplan. Ons nieuwe bestuurslid op 
deze portefeuille zal hieraan in 2020 verder invulling geven. Daarbij ook aandacht voor eventuele 
digitaliseringsmogelijkheden. 
 

Verder stond 2019 grotendeels in het teken van de plannen van de gemeenteraad om participatie te 
verbreden en uit te breiden. De plannenmakers denken dat dit kan worden bereikt door alle belang-
hebbenden voortaan tegelijk en vooraf te betrekken, de participatie op buurtniveau te versterken en 
door initiatieven te faciliteren en participatie-experimenten te stimuleren. Ondersteund door nieuwe 
instrumenten zoals de Vitaliteitsagenda’s en de Subsidieregeling voor Inwonersinitiatieven en nieuwe 
ontwikkelingen zoals de Omgevingswet. 
 

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen, stuit zowel het proces als de inhoud van deze plannen 
op weerstand vanuit de dorps- en wijkraden. Het bestuur van wijkraad De Naald sluit zich hierbij aan.  
 

Vooropgesteld dat we niet tegen vernieuwing zijn. En de plannen steunen om inwoners breder te 
betrekken bij de koers van de gemeente en om hierbij nieuwe mogelijkheden te verkennen om 
(andere) inwoners te betrekken. Echter hebben de plannenmakers naar onze mening onvoldoende 
oog voor de toegevoegde waarde van dorps- en wijkraden, die met name ook zijn gericht op de 
belangen van de gehele wijk (naast die van de initiatiefnemers voor een bepaald project) en daar-
naast oog hebben voor de langere termijn (naast de duur van een bepaald project).  
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Zonder enige garantie dat de nieuwe opzet succesvol zal zijn, worden de dorps- en wijkraden echter 
al wel vast flink gekort op hun budget. Wat ons betreft niet de juiste werkwijze en naar de toekomst 
toe (naast het feit dat participatie van burgers hierbij juist niét geholpen is) mogelijk ook ingrijpend 
voor het voortbestaan van onze vereniging. Wij blijven dit onder de aandacht van het gemeente-
bestuur en politiek brengen.  
 

Wordt ook in 2020 vervolgd …   
    
Secretariaat - Janna van Houten 
 

Op 31 december 2019 was het aantal leden van de Wijkraad De Naald 608. Een zeer kleine aanwas 
van leden ten opzichte van 2018. 
 

Het up-to-date houden van het e-mailadressenbestand van de leden is lastig. Zonder een e-mailadres 
kunnen wij u niet de verslagen, mededelingen enz. mailen (nu we als wijkraad hier meer gebruik van 
maken). 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.). Wij vragen nieuwe bewoners zich 
aan te melden c.q. uw nieuwe buren te attenderen op het bestaan van de wijkraad. 
 
Financiën - Jan Oostdijk 
 

In 2019 zijn 2 grote projecten afgerond: het plaatsen van nieuwe kroontjes op de Naald en de 
digitalisering/automatisering van de wijkraad. In beide projecten ging veel geld om, maar dat is niet 
terug te zien op de balans, omdat voor beide doelen in voorgaande jaren al geld is gereserveerd. 
Daarom hebben we helaas niet kunnen interen op onze algemene reserves, maar sluiten we het jaar 
af met een positief saldo.  
 

Evenals vorige jaren besteden we veel geld aan de verspreiding van een papieren nieuwsbrief. Wel 
zijn we dit jaar een traject gestart om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om het nieuws bij de 
bewoners te brengen. Dat is trouwens een bittere noodzaak, want de inkomsten van de wijkraad 
waren in 2019 nog gelijk aan 2018, maar in 2020 is de subsidie van de gemeente Apeldoorn al met 
10% verminderd en in 2021 wordt deze mogelijk gehalveerd. 
 

Het bestuur vergaderde maandelijks bij de leden thuis waardoor geen kosten werden gemaakt voor 
de vergaderingen. 
 
Sociale Zaken - Quirine Lensvelt:  
 

Algemeen 
 

Het afgelopen jaar hebben we weer geprobeerd om  zo veel mogelijk in te spelen op de wensen in de 
wijk. Zowel voor jong als voor oud zijn er initiatieven getoond en uitgewerkt, zowel voor speelveldjes, 
als voor bankjes in de buurt, voor AED-cursussen en voor een dementievriendelijke route die langs 
de Koninginnelaan, de grens van De Naald en Kerschoten, en via ‘De Groene Hoven’ en de Marconi-
straat naar het Mercatorplein loopt. Ook in 2019 vond er regelmatig afstemming plaats met alle 
sociale spelers in de wijken De Naald en Kerschoten, o.a. twee keer per jaar binnen het Groene Loper 
Overleg o.l.v. Jan van Eijk van Stimenz. Daar werd o.a. gesproken over het betrekken van zoveel 
mogelijk bewoners bij de wijk, sport en spel in de wijk, over wijkvervoer (Mobuur), een 
boodschappenproject, en alles wat ook binnen de dementie-werkgroepen besproken is, w.o. bankjes 
met of zonder leuning.  
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Verder was er bijna iedere maand overleg met de gemeente, Wim Berghuis en Koen Jager, en de 
politie, wijkagent Sharon Koenders, binnen het Periodiek Overleg op het gemeentehuis. Diverse 
onderwerpen kwamen daarbij aan bod. Voor het sociale beleid was dat o.a. burengeschillen, m.n. bij 
kamerbewoning, en aspecten van de dementievriendelijke route waar Koen Jager nauw bij betrokken 
was. In overleg met gemeente en bewoners wordt er altijd wel een oplossing gevonden. 
 
Dementievriendelijke wijk De Naald en Kerschoten 
 

Sinds 2018 zijn we, in aansluiting op het gemeentelijke beleid, bezig met de wijken De Naald en 
Kerschoten dementievriendelijker te maken. En als het voor mensen die vergeetachtig worden 
leefbaarder wordt in de wijk, dan is het voor iedereen plezieriger wonen. Er zijn drie werkgroepen 
actief: een overkoepelende werkgroep, waar Quirine Lensvelt-Ruys voorzitter van is, één groep die 
zorgt voor voorlichting en informatie over dementie en één die zich bezighoudt met de inrichting van 
de openbare ruimte voor mensen met dementie, ouderen en mensen met een beperking. Hugo 
Diddens zat in 2019 in deze laatste werkgroep. 

Er waren diverse activiteiten in 2019, te weten op: 
- 27 februari 2019 - Voorlichtingsavond over Dementie in De Groene Hoven, met zo’n 25 

belangstellenden. 
- 22 maart - Pannenkoekendag in De Veenkamp en De Groene Hoven (schoolkinderen bakten 

pannenkoeken voor ouderen, stelden vragen aan de ouderen en maakte er verslagen van). 
- 25 maart – Interview over Mantelzorg en Dementie door TV Apeldoorn, opgenomen in 

zorgcentrum Talma Borgh. 
- 23 mei – Lezing en workshop (ontwerpen) Dementievriendelijke Route o.l.v. Henri Snel van 

bureau ‘Alzheimer Architecture’, met steun van de gemeente Apeldoorn. Er waren zo’n 40 
belangstellenden, zowel wijkbewoners als mensen van de gemeente Apeldoorn, aanwezig. Een 
zeer geslaagde en boeiende middag. 

- 11 september – Feestelijke opening van de Dementievriendelijke Route Kerschoten – De Naald 
door wethouder Wim Willemse. Bedoeling is dat d.m.v. stoeptegels met icoontjes de routering 
verder wordt geoptimaliseerd. 

 
AED 
 

Op 23 april 2019 en de zaterdag erop vond de AED-herhalingscursus plaats onder de deskundige 
leiding van het Rode Kruis. De op 12 oktober geplande AED-basiscursus kon door te weinig 
belangstelling helaas geen doorgang vinden. 
 
Openbare Werken - Riet Hoetelmans 
 

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door diverse ontwikkelingen: 
 

-  De Koninginnelaan is opgeknapt vanaf de Daendelsweg tot aan restaurant Sizzles. 
-  Er is een plan gemaakt voor het opknappen van het speelterreintje aan de Bourbonstraat, een 
 werkgroep van bewoners en gemeente werken samen dit plan uit. 
- Op diverse plaatsen in de wijk worden laadpalen geplaatst voor het opladen van elektrische 
 auto’s. 
- Steeds meer bewoners uit de wijk maken gebruik van Mobuur. 
- De renovatie van paleis het Loo verloopt volgens plan en geeft geen noemenswaardige 
 problemen.  
- Het snelle fietspad naar Epe is nog steeds in behandeling. De kanaalroute en de spoorbaanroute 
 zijn mede op verzoek van de Dorps- en Wijkraden opnieuw bekeken. In september 2020 worden 
 de plannen weer door de wethouder gepresenteerd in de Gemeenteraad. 
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- In november tijdens een inloopavond zijn de plannen voor de renovatie van de Koningsschool aan 
 de Loolaan gepresenteerd. In april 2020 start de verbouw en het streven is om in december 2021 
 gereed te zijn. 
- In de periodieke overleggen met de Gemeente en Wijkagent worden problemen van hardrijden, 
 parkeerproblemen, hondenpoep en andere wijkproblemen steeds behandeld. Het ene probleem 
 is snel op te lossen, het andere duurt langer. Ook is er soms eenvoudigweg geen oplossing. 

Tot zover een greep uit de ontwikkelingen waar de wijkraad  in meer of mindere mate actief bij 
betrokken is geweest. 
 
Ruimtelijke ordening en Energie - Hugo Diddens 

Ruimtelijke Ordening 
 

Op het gebied van Ruimtelijk ordening monitoren we de aangevraagde vergunningen en volgen we 
de ontwikkelingen die zich voordoen. 
 

Zo lieten we ons afgelopen jaar informeren over de (nieuw-)bouwplannen rondom De Veenkamp  
en vroegen we dóór waar zaken ons niet duidelijk waren. Ook volgden we de plannen rondom de 
herbestemming van de oude Bosbouwschool en namen al in een vroegtijdig stadium contact op met 
de nieuwe eigenaren om het belang van een goede communicatie met omwonenden onder de aan-
dacht te brengen.  
 

Ook de plannen voor een nieuwe supermarkt aan de Asselsestraat had onze aandacht. Hoewel niet in 
onze wijk gelegen, heeft een grote concentratie dáár wellicht wel gevolgen voor het aanbod in onze 
wijk en in dat kader vroegen we kritisch dóór op enkele onduidelijke redeneringen. Wordt (ook) ver-
volgd …   
 
Energie: Werkgroep Warmte 
 

Hugo Diddens en Quirine Lensvelt-Ruys zaten ook in 2019 namens wijkraad De Naald in deze 
werkgroep die onder leiding staat van KEN-regisseur Marjolein Tillema (ter info.: KEN staat voor 
Kerschoten Energie Neutraal en Kerschoten West hoort bij de wijk De Naald). In 2019 hebben we ons 
vooral bezig gehouden met voorlichting over energiebesparende maatregelen in huis.  

Het laatste half jaar stond in het teken van de voorbereiding van het Warmtenet Kerschoten en 
Kerschoten West (wijk De Naald).  In het najaar hebben we hiervoor i.s.m. studenten van de HAN  
een enquête onder de bewoners gehouden. In het voorjaar van 2020 is hiervoor, samen met de 
Gemeente Apeldoorn, een voorlichtingsavond in de Fruytierschool gepland. 
 
Public Relations - Gerard Pohlmann 
 

In 2019 was er geen Nieuwjaarsreceptie. Het Bestuur wil in 2020 een “familiedag” organiseren, waar 
oud en jong voor wordt uitgenodigd. Doel: zorgen voor verbinding van onze wijkbewoners. 
 

Tijdens een goed bezochte 30ste jaarvergadering op 9 april 2019 werd afscheid genomen van onze 
vertrekkende bestuursleden en werden de nieuwe bestuursleden verwelkomd. Na de pauze was er 
een interessante presentatie over “Nieuwe Kroontjes De Naald” door Maaike Rozenburg. Als project-
ontwerper was zij als zodanig nauw bij de totstandkoming hiervan betrokken. 
 

Kers op de taart was natuurlijk de feestelijke onthulling van de nieuwe kroontjes op De Naald op 31 
augustus 2019. We zijn trots op het resultaat dat we met vele partijen hebben kunnen realiseren! 
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Communicatie (Nieuwsbrief, Facebook en Website) - Elvera Holtmüller 
 

Door het jaar heen zijn vier nieuwsbrieven verschenen. Alle vier nog onder de bezielende leiding van 
Diana van Stelten als hoofdredacteur. Zij heeft eind 2019 het stokje doorgegeven aan de nieuwe 
hoofdredacteur Okke de Groot. We danken Diana voor haar jarenlange inzet en wensen Okke veel 
succes. In 2019 is ook gestart met een jeugd hoofdredacteur, we danken Karlijn Neef  voor haar leuke 
bijdragen en hopen zo ook de jongeren in de wijk aan te spreken.  
 

Digitalisering gaat door en daarom is in 2019 de website geheel vernieuwd en beheerd door Arend 
Jan van Marle. Met een moderner uiterlijk en actuele berichten hopen wij dat de website een bron 
van informatie is voor onze buurtbewoners. Regelmatig worden er artikelen op geplaatst. Ook de 
nieuwsbrieven staan op de site.  
 

Op de Facebookpagina worden actief berichten geplaatst. De facebookpagina is door 134 gebruikers 
geliket en wordt door 162 gebruikers gevolgd. De pagina wordt met veel enthousiasme beheerd door 
Joke van der Linden. Uiteenlopende onderwerpen, filmpjes en foto’s vertellen de dagelijkse gang van 
zaken in de wijk. Dank voor de inzet! 
 
Buitenspeeldag - Frank Nijpels 
 

Statistisch moest het natuurlijk een keer fout gaan. 
 

Vroeger, 14 jaar geleden, moesten we om 15.00 uur stoppen, maar in 2019 zaten de weergoden niet 
op mijn schouder. Op woensdagochtend werd er om 08.30 uur begonnen met de opbouw. Het weer 
was redelijk, het werk pittig en vier uur later stond alles op zijn plek. Er werd een groepsfoto gemaakt 
met de op dat moment aanwezige vrijwilligers en voor 13.00 uur stonden de eerste kinderen al te 
trappelen van ongeduld. ‘Let the games begin!’ 
 

En toen ging het fout! Het begon te regenen en ‘t hield niet meer op. In overleg met de professionals 
waren een paar attracties al stilgelegd. Veiligheid voor alles. Nadat het ook nog eens begon te waaien 
ging er nog meer plat en werd buienradar geconsulteerd. Het bleef regenen en misschien zelfs on-
weer en waren we genoodzaakt de boel af te blazen. De teleurstelling was voor iedereen enorm. Het 
opruimen was een zware klus omdat alles doorweekt was. Alle vrijwilligers ontzettend bedankt. De 
sponsoren maken al tien jaar mogelijk dat dit evenement plaats vindt. Bedankt! 

 


