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Voorwoord 
 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het Jaarverslag 2020 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 
onderwerpen 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 2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Marc Visser        Voorzitter, Ruimtelijke Ordening (RO) 
Jan Oostdijk      Penningmeester 
Janna van Houten    Secretaris 
Quirine Lensvelt     Sociale Zaken (SZ), Ruimtelijke Ordening (RO), Energie en vicevoorzitter 
Riet  Hoetelmans     Openbare Werken(OW)   
Gerard Pohlmann    Public Relations (PR) 
Elvera Holtmüller  Communicatie (kandidaat) 
 
Per 31 december 2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Marc Visser        Voorzitter, Ruimtelijke Ordening (RO) 
Jan Oostdijk      Penningmeester 
Janna van Houten    Secretaris 
Quirine Lensvelt     Sociale Zaken (SZ), Ruimtelijke Ordening (RO), Energie en vicevoorzitter 
Riet  Hoetelmans     Openbare Werken(OW)   
Elvera Holtmüller  Communicatie (kandidaat) 
 
Gerard Pohlmann heeft zijn functie per 1 april 2020 neergelegd. Aan het einde van het jaar ontvingen 
wij het verdrietige bericht van zijn overlijden.  
 

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 
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verenigd. 
  

Een aantal trouwe vrijwilligers ondersteunde ook dit jaar het bestuur bij het maken van de 
Nieuwsbrief, het bijhouden van Facebook en het organiseren van de Buitenspeeldag. We zijn blij dat 
we in de persoon van Okke de Groot een enthousiaste nieuwe hoofdredacteur voor onze 
Nieuwsbrief hebben gevonden!   
 

Okke de Groot    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 aandachtsgebieden, ‘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 
 

Het afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van de wereldwijde pandemie. De bijbehorende 
Covid-19 maatregelen hadden (uiteraard) ook impact op het werk van de Wijkraad. Zo hebben wij 
moeten besluiten de Algemene Jaarvergadering (ALV) te schrappen en in plaats daarvan hebben wij 
de stukken die op de ALV 2019 gepresenteerd zouden worden op onze website geplaatst. En ook de 
geplande activiteiten als de Buitenspeeldag en een familiedag konden als gevolg van de maatregelen 
helaas niet doorgaan  
 

Wat wel doorgegaan is, is de discussie met de gemeente over haar plannen rondom de nieuwe 
invulling van Burgerparticipatie. Na jaren praten is de nieuwe regeling uiteindelijk tegen het einde  
van het jaar ‘met stoom en kokend water’ ingevoerd. Hoe de hiermee gepaard gaande nieuwe 
subsidieregeling gaat uitvallen, is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Weliswaar kunnen wij  
als ‘gebiedsparticipant’ jaarlijks meedingen naar een deel van de ‘subsidiepot’, maar in alle gevallen 
zal dit waarschijnlijk een stuk lager uitvallen dan de subsidie die we nu jaarlijks ontvangen. Per jaar 
kan de gemeente ook anders beslissen, mede afhankelijk van de overige verzoeken die worden 
ingediend en het totale budget dat voor dat jaar beschikbaar wordt gesteld. 
 

Kortom; spannende tijden. Zeker als we tegelijkertijd moeten constateren dat de gemeente op het 
gebied van oplaadpalen voor elektrische voertuigen en de vergunningen voor kamerverhuurpanden 
bijvoorbeeld wat betreft het laten participeren van burgers wat ons betreft nog heel veel kan leren … 
Wordt ook in 2021 vervolgd. 
    
Secretariaat | Janna van Houten 
 
Ledental 
Op 31 december 2019 was het aantal leden van de Wijkraad De Naald 611. Een zeer kleine aanwas 
van leden ten opzichte van 2019 (608). 
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Nieuwjaarsreceptie 
In 2020 was er geen Nieuwjaarsreceptie gepland omdat Het Bestuur van plan was in 2020 een 
“familiedag” te organiseren, voor oud en jong. Doel was: zorgen voor verbinding van onze 
wijkbewoners. Door de Covid 19 heeft dit niet kunnen plaats vinden. Ook een wandeling door de wijk 
voor de wijkbewoners, gepland in het najaar, is om bovenstaande redenen niet door gegaan. 
 
Algemene Jaarvergadering  
Ook de ALV heeft niet plaatsgevonden vanwege de Covid 19. De jaarstukken 2019 zijn als concept op 
de website geplaatst. 
 
Communicatie Leden. 
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. 
 

Lidmaatschap. 

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 
 

Het jaar 2020 is - financieel gezien - bijzonder saai: door corona zijn er geen wijkactiviteiten 
georganiseerd en was er geen algemene ledenvergadering. Er waren ook geen grote projecten. 
Daardoor hebben we ook in 2020 niet kunnen interen op onze reserves en hebben we wederom een 
positief saldo op de balans. 
 

Dat zal in 2021 heel anders worden: door de ruime reserve mogen we geen subsidie aanvragen voor 
2021. Het wordt dus echt potverteren! 
 
Sociale Zaken, Ruimtelijke Ordening en Energie | Quirine Lensvelt:  
 

Sociale Zaken (SZ) 
 

a. Dementievriendelijke wijken De Naald en Kerschoten 

In 2017 heeft de Gemeente Apeldoorn het convenant Dementievriendelijke Gemeente ondertekend. 
Vanuit wijkraad De Naald is dit opgepakt om dit verder vorm te geven. Met ondersteuning van het 
Gelderse Spectrum en samen met wijkraad Kerschoten, de wijkcoördinator van Stimenz en diverse 
zorgorganisaties zijn twee inhoudelijke werkgroepen ontstaan en een overkoepelende en 
coördinerende Initiatiefwerkgroep. 

- De werkgroep Openbare Ruimte, waar de gemeente Apeldoorn ook in vertegenwoordigd is,  
heeft zich o.a. bezig gehouden met het vormgeven van een dementievriendelijke route, met 
Winkelwagentegels richting Het Mercatorplein en Esculaap-tegels richting het Medisch 
centrum De Groene Hoven. Verder gaf ze adviezen aan de gemeente over het knelpunten 
voor ouderen en mensen met een beperking in de inrichting van de openbare ruimte zoals 
verbeteren van op- en afritten bij oversteekpunten en van de vormgeving van bankjes. De 
meeste knelpunten zijn inmiddels opgelost. In dit kader wordt ook een bankje onder de 
bomen door omwonenden schoon gehouden.  
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- De werkgroep Informatie heeft in 2020 door de corona-maatregelen helaas de door haar 
geplande informatiebijeenkomsten over dementie moeten afblazen. Wellicht kunnen deze 
na de zomervakantie van 2021 weer worden georganiseerd. 

De Initiatiefwerkgroep zorgde voor de coördinatie en het afstemmen van de diverse activiteiten en 
voor het uitgeven en verspreiden van twee Nieuwsbrieven over Dementie. 

b. AED-cursus 

Helaas konden de AED-cursussen in 2020 door Corona niet doorgaan. De cursisten die in 2019 de 
cursus via wijkraad De Naald bij het Rode Kruis Apeldoorn gevolgd hadden, werden door het Rode 
Kruis individueel wel op de hoogte gehouden. Hopelijk kunnen we in de toekomst wel weer een AED-
cursus organiseren. 
 
Ruimtelijke Ordening (RO) 
 

a. Kamerverhuur 
 

Het belangrijkste item in 2020 voor deze RO-portefeuille was het terugkerend probleem van de hoge 
concentratie van kamerbewoning in de panden rond de kruising Langeweg-Loseweg die soms tot 
overlast leiden. Dit probleem heeft constant de aandacht van het bestuur van de wijkraad. Als er 
klachten binnen komen wordt samen met de politie en de gemeente steeds gekeken naar goede 
oplossingen, waardoor de overlast de laatste tijd sterk verminderd is.  
 
b. P-plaatsen voor laadpalen  
 

Elektrisch rijden is beter voor het milieu omdat het minder CO2-uitstoot geeft. Eén van de gevolgen 
hiervan is dat er steeds meer P-plaatsen in de wijk moeten worden opgeofferd om laadplekken in te 
richten. Dit probleem speelt in meerder wijken in Apeldoorn en is mede daarom op ons initiatief ook 
met de  gemeente besproken in het wijkradenoverleg NW. Het heeft de aandacht van de gemeente. 

c. Go-scootertjes 
 

Ze zijn handig en leuk, maar er verschijnen steeds meer groene elektrische scootertjes in de wijk die 
niet altijd overal even netjes geparkeerd worden. Ze horen netjes in de groene zones geparkeerd te 
worden. Bij klachten over foutgeparkeerde scooters kunt u het nummerbord online doorgeven bij Go 
Sharing. 
 
Energie 
 

Werkgroep Warmte KEN (ter info.: KEN staat voor Kerschoten Energie Neutraal en Kerschoten West 
hoort bij de wijk De Naald). 
 

Omdat het Rijk heeft besloten van Nederland t.z.t. “van het gas af” moet, zijn er diverse initiatieven 
ontstaan om aan de warmtetransitie vorm te geven. Zo ook in onze wijk. Onder leiding van Marjolein 
Tillema van KEN is de Werkgroep Warmte ook in 2020 doorgegaan met het bespreken van de 
voorbereiding van het aansluiten van een groot deel van Kerschoten en van Kerschoten West (wijk 
De Naald) op een warmtenet. De restwarmte van de rioolwaterzuivering van Waterschap Vallei en 
Veluwe zal als warmtebron dienen voor het gasloos maken van deze wijken.  

In het voorjaar van 2020 is er  door de gemeente, in samenwerking met Firan, het Waterschap en de 
werkgroep Warmte, een Bewonersavond in de Fruytierschool gehouden om voorlichting over dit 
warmtenet-project te geven.  
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Aan het eind van 2020, met een doorloop tot half februari 2021, werd de actie “Zet hem op 70” 
gehouden, waarbij bij 60 deelnemende woningen gekeken werd of je je huis, ook in de winter, nog 
aangenaam kon verwarmen als je de keteltemperatuur op 70° C zette. Dit omdat het warmtenet van 
het Waterschap straks ook een warmte van 70° C zal gaan leveren. Bij degenen die aan deze actie 
meededen bleef de kamertemperatuur goed op peil. Wat vooral van belang is dat de woning zo goed 
mogelijk geïsoleerd is. Diverse bewoners hebben al geïnvesteerd in isoleren en woningcorporatie De 
Goede Woning is in 2020 gestart met het aanpassen van vele (flat)woningen door dubbel glas te 
plaatsen en de woningen zo goed mogelijk te isoleren.  

De werkgroep Warmte komt een keer in de maand bij elkaar en bespreekt alles wat nodig is voor 
aansluiting op het warmtenet, waarbij de kosten voor de bewoners steeds weer een belangrijk 
aandachtspunt zijn.  
 
Openbare Werken | Riet Hoetelmans 
 

Ook voor 2020 was het een bijzonder jaar voor de portefeuille Openbare Werken. Toch gebeurde er 
nog wel wat in de wijk. 

De Bosbouwschool/Koningsschool 
De verbouwing van de school tot zorgvilla aan de Loolaan verloopt voorspoedig. De overlast van de 
verbouwing is meegevallen en straks is de wijk een mooi monumentaal pand rijker. 

De Noorderkerk 
Al in een vroeg stadium zijn we als wijkraad betrokken bij de verbouwing. In de kerk komen acht luxe 
appartementen en in het gebouw achter de kerk komen sociale huurwoningen. Het mooie orgel blijft 
behouden. 

Appartementencomplex  De Kroon. 
Aan de Loolaan is appartementen complex  De Kroon opgeleverd. 
De bewoners wensen wij veel woonplezier in onze mooie wijk. 
 
Canadian Walk 
Langs de Loolaan is de Canadian Walk gerealiseerd. Men kan een audiowandeling maken en 
zesentwintig persoonlijke verhalen van Canadese soldaten en Apeldoornse verzetsstrijders 
beluisteren. 

Mobuur 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Mobuur. Een groot gemis voor de wijken Kerschoten 
en de Naald. Niet alleen het vervoer was belangrijk, maar ook de aandacht van de vrijwillige 
chauffeurs was zeer welkom voor de gebruikers. 

Speelterreintje Bourbonstraat 
Het speelterrein is gerenoveerd en mooi geworden. Door de Coronamaatregelen is het nog niet 
officieel geopend maar er wordt al veel gebruik van gemaakt.  

Paleis Het Loo 
De renovatie is in volle gang. Ook werd bekend dat er flink wat bomen gekapt moesten worden. Dit 
gaf nogal wat verzet in de wijk. Het Loo heeft diverse bijeenkomsten gehouden om uit te leggen 
waarom dit echt nodig was. Dit werd op prijs gesteld door de buurtbewoners. 

Het snelle fietspad. 
Al vanaf 2014 worden er plannen gemaakt voor een snel en veilig fietspad naar Epe.  
Er is nog steeds veel weerstand van diverse actiegroepen en omwonenden.  
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Uit diverse onderzoeken is ook niet gebleken dat er meer mensen de fiets nemen en de auto zullen 
laten staan wat toch het doel is van een snel en veilig fietspad. 
In 2021 zal besloten worden of het snelle fietspad er komt en waar het moet komen.  
Er zijn diverse plannen uitgewerkt. 
 
Verkeer. 
Het verkeer wordt steeds drukker. Ook in onze wijk. 
De meeste wijkbewoners vinden dat er te hard gereden wordt met name in de 30 km zones. 
Op diverse plaatsen in onze wijk staan snelheidsdisplays om automobilisten te waarschuwen dat men 
te hard rijdt. 
Onze wijk wordt een pilotproject binnen Apeldoorn. De gemeente gaat de displays vaker verplaatsen 
om te kijken of dat effect heeft op het rijgedrag. 
Helaas worden de displays niet uitgelezen en zullen de resultaten niet in cijfers vertaald worden. 
 

Het woord “SAAI” werd/wordt veel gebruikt in de Coronatijd. Toch gebeurt er nog wel het één en 
ander in onze wijk en zijn we ons nog meer bewust geworden dat we in een prachtige groen wijk 
wonen. 
 
Communicatie (Nieuwsbrief, Facebook en Website) | Elvera Holtmüller 
 

In 2020 heeft de discussie rondom het participatiemodel van de gemeente Apeldoorn ons er 
wederom van weerhouden om het communicatiebeleid volledig te wijzigen. Vanwege de onduidelijk 
over de positie van de wijkraden, is besloten om onze energie te gebruiken voor het uitbrengen van 
de vier nieuwsbrieven voor de wijkbewoners. Deze vier nieuwsbrieven zijn onder de begeleiding van 
hoofdredacteur Okke de Groot in samenwerking met de redactie gemaakt. Ook doordat we te maken 
kregen met corona en de maatregelen, hebben we weinig tot geen andere activiteiten kunnen 
ontplooien.  
 

De redactie heeft in samenspraak met het bestuur besloten om de advertentiekosten voor 
adverteren in de nieuwsbrief te halveren voor 2020 vanwege corona. De adverteerders hebben 
hierover allemaal een brief ontvangen. Wij zijn blij te vermelden dat wij ook in dit coronajaar op al 
jullie steun hebben kunnen rekenen, bedankt.  
 

Wel nieuw dit jaar waren de twee digitale nieuwsbrieven die zijn verstuurd naar alle emailadressen 
die Wijkraad de Naald in het bezit heeft. Enerzijds wil Wijkraad de Naald meer gebruik maken van 
digitale communicatie omdat nieuws dan sneller bij de wijkbewoners terecht komt. Anderzijds is het 
ook een geschikter middel om meer in contact te komen met wijkbewoners. De digitale 
nieuwsbrieven waren in 2020 gevuld met voornamelijk onderwerpen vanuit het bestuur. We hebben 
door middel van de digitale nieuwsbrief de ALV afgelast (vanwege de coronamaatregelen) en een 
update gegeven over de ALV en de stukken die op de site zijn gezet. De mailing in april is door 66,4% 
geopend, de mailing in december door 67%.  
 

Omdat het belangrijk is om van veel wijkbewoners emailadressen te administreren, hebben we in de 
nieuwsbrieven oproepen geplaatst om je aan te melden bij de wijkraad c.q. nieuwsbrief. We hebben 
een aantal nieuwe emailadressen mogen toevoegen aan ons emailbestand.  
 

Ook de facebookpagina is voorzien van diverse berichten. De facebookpagina is door 153 gebruikers 
geliket en wordt door 182 gebruikers gevolgd. Dit is een stijging ten opzichte van 2019. De diversiteit 
aan berichten geeft de wijkbewoners een inkijkje in onze wijk. Joke van der Linden, bedankt voor het 
beheren van deze pagina. Het beheer van de website werd uitgevoerd door Arend Jan van der Marel. 
Bedankt voor de inzet voor het plaatsen van de berichten op de site van Wijkraad de Naald. 
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Buitenspeeldag - Frank Nijpels 
 

Zoals vermeld kon de Buitenspeeldag als gevolg van de Corona epidemie dit jaar helaas geen 
doorgang vinden. 
 

Daarnaast nemen Frank (en zijn vrouw Yvonne) i.v.m. een verhuizing na 21 jaar afscheid van het 
organiseren van deze mooie activiteit. Gelukkig hebben zij in Karin Blom een enthousiaste opvolger 
gevonden en zullen zij het stokje bij de volgende editie ‘warm overdragen’. 
 

Beste Frank en Yvonne; hartelijk dank voor al jullie inspanningen voor onze mooie wijk, het ga jullie 
goed! 

 


