Algemene Ledenvergadering Wijkraad Apeldoorn Zuid
Datum:
Locatie:
Tijd:
Notulist:

16 april 2018
Dok Zuid
20.00 - 21.30 uur
Nicolien Knapen

Aantal stemgerechtigde leden: 40.

1. Opening
Voorzitter Francis Mulder heet iedereen van harte welkom bij deze eerste Algemene
Ledenvergadering. Het bestuur is blij met de grote opkomst.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Voorstellen kandidaat bestuurslid/bestuursleden
Hans Schoenmaker heeft zijn interesse aangegeven voor een bestuursfunctie. Hij gaat de komende
drie maanden meekijken met het bestuur. Hierna wordt hij eventueel aspirant bestuurslid met
stemrecht tot de volgende ALV.
3. Goedkeuring notulen ALV 24 oktober 2017
Tekstueel:
● Punt 5, huisvesting Dok Zuid: Zou het niet verstandiger zijn om het geld te besteden aan
activiteiten dan aan de huur? De voorzitter stelt voor om toe te voegen dat deze locatie wordt
gehandhaafd, zolang het budget dat toestaat.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld, met dank aan de samensteller.
Naar aanleiding van:
● Bij punt 4 worden de vertegenwoordigers in de 1e schil geïntroduceerd. Sjoerd Veeneman is
echter geen ondernemer meer in Zuid. De voorzitter geeft aan dat de onderneming is verhuisd
naar Kerschoten. Inmiddels kost dit zoveel tijd dat Sjoerd voorlopig niet veel kan doen. Hij blijft
wel meedenken.
● Punt 5, buurtraad De Heeze: Gevraagd wordt of het geld voor de buurtraad De Heeze afkomstig
is vanuit de Wijkraad? Hans Schoenmaker bevestigt dit. De buurtraad heeft een bedrag tot haar
beschikking waar ze mee aan het werk gaan en waarbij een stukje gereserveerd wordt voor
toekomstige activiteiten.
4. Jaarrekening 2017
Penningmeester John Langen leidt dit agendapunt in. Vorig jaar heeft Adrie Dirks van de gemeente
Apeldoorn dit opgesteld, in naam van Wijkraad Zuid toen er geen bestuur was. De subsidie voor
2017 was € 40.000. Uiteindelijk is er bijna € 3.300 meer uitgegeven dan ontvangen.
De Kascommissie, bestaande uit Guus Pieters en Kim Spelbos, adviseert om de jaarrekening 2017
vast te stellen en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Aldus wordt besloten.
De nieuwe Kascommissie wordt gevormd door Kim Spelbos en Guus in ’t Veld.
Vragen en/of opmerkingen vanuit de vergadering:
● Hoe zit het met de geldstromen vanuit de gemeente? Antwoord: De subsidie aan de wijkraden is
gealloceerd. Harriët Althof – tijdelijk vervanger van stadsdeelmanager Saskia van Klaarbergen –
voegt toe dat voor elk stadsdeel subsidie beschikbaar is op basis van het aantal inwoners. Vorig
jaar was er geen wijkraad en waren er minder activiteiten in het lopende jaar. Daarom is gekozen
voor twee-derde van dat bedrag, € 40.000 in plaats van € 60.000. Het is een inschatting geweest
vanwege de bijzondere situatie.
5. Jaarverslag 2017
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Het jaarverslag 2017 is toegestuurd en geeft geen aanleiding tot vragen.
Als dank voor zijn werkzaamheden ontvangt Adrie een bos bloemen.
7. Vacatures
● Functie van secretaris: Er heeft zich iemand aangemeld waarmee het bestuur in gesprek is. In
deze functie gaat het vooral om het te woord staan van mensen op het meldpunt en
administratieve zaken zoals e-mail en post.
● Daarnaast is er nog een algemeen bestuurslid nodig omdat er nog veel op te bouwen is. Sociale
betrokkenheid is van belang evenals bekendheid met de buurt.
● De wijkraad is altijd op zoek naar vrijwilligers ten behoeve van ondersteuning bij eenmalige
activiteiten en promotie van de Wijkraad.
Als algemene opmerking wordt meegegeven dat het prettig zou zijn om uit elk deel van de wijk een
vertegenwoordiger te hebben.
8. Plannen 2018
Het bestuur is bezig geweest met het opbouwen van een goede basis ten behoeve van stabiliteit. Er
moet een goed fundament liggen. Er is behoorlijk wat werk gedaan, wat voor een groot deel
onzichtbaar is gebleven voor de bewoners. Er zijn wat activiteiten geweest: het maken van
kerstbakjes, een kinderstembureau en een paasspeurtocht.
Samen met de corporaties en de gemeente wordt nagedacht over revitalisering van de
Staatsliedenbuurt. Bestuurslid Alie Mulder is bewoner van deze buurt. Zij geeft aan dat er via de
Bewonerscommissie al eens een enquête is gedaan. Het is nu de bedoeling om bij de mensen langs
te gaan en mensen te enthousiasmeren, want er moet iets leuks ontstaan. De gemeente heeft geld
beschikbaar gesteld en de Staatsliedenbuurt kan dat goed gebruiken.
Het zou ook fijn zijn als er wat nieuwe buurtraden gaan ontstaan. Buurtraad De Heeze is graag
bereid om hierin mee te denken.
Gevraagd wordt of de Wijkraad zich nog gaat bemoeien met het Zuiderparkfestival? De voorzitter
antwoordt dat dit wel in het jaarplan stond, maar helaas gaat dit in 2018 niet lukken. Mogelijk later
wel.
Begroting 2018
Op de agenda staat de begroting 2018 niet aangegeven. Er is voor gekozen om dit toch aan de orde
te stellen vanwege de transparantie. Er ligt een beknopte begroting voor 2018 vanwege de korte
termijn waarop dit aangeleverd moest worden. Een volgende keer zal er een betere begroting
voorgelegd worden en ook uitgeprint.
Vragen en/of opmerkingen vanuit de vergadering:
● In de herziene begroting 2017 staat € 15.000 opgenomen voor “Cadeau oplevering Zuiderpark”.
In de winst- en verliesrekening 2017 staat voor “Project herinrichting Zuiderpark” € 20.000 en het
cadeau staat bij de winst- en verliesrekening niet meer opgenomen. Hoe zit dit? Adrie Dirks
antwoordt dat het om twee verschillende zaken en bedragen gaat. Het “Cadeau oplevering
Zuiderpark” zal nog verantwoord moeten worden in 2018, want het is nog niet helder wat het
wordt. De € 20.000 is voor herinrichting van het park. Dat is gebruikt voor het middelste deel van
herinrichting Zuiderpark wat onlangs is opgeleverd.
● In 2016 werd nog € 11.000 betaald voor de Zuidkrant. Nu kost het blijkbaar niets? De
penningmeester antwoordt dat er nu weer een halve pagina wordt genomen in de Zuidkrant, dus
de verwachting is dat dit bedrag zal oplopen.
● Hoe wordt omgegaan met de reserve? Veel verenigingen nemen een half jaar tot een jaar
inkomen als reserve. De penningmeester zegt toe dit mee te nemen.
● Er worden suggesties gedaan voor het cadeau Zuiderpark: meer (grotere) prullenbakken die ook
regelmatig geleegd moeten worden; verlichting in het park.
9. Rondvraag
● Aangegeven wordt dat de Buurtcommissie Bouwhof Noord een verzoek zal indienen voor een
budget. De voorzitter geeft aan dat dit bekeken zal worden.
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● Guus Pieters geeft aan dat in een PMA is toegezegd dat er betere verlichting zou komen in De
Maten en in Zuid. Wat is de stand van zaken? Wim Mulder geeft aan dat dit wordt nagegaan. In
het algemeen wordt terughoudend omgegaan met verlichting vanwege ecologische belangen. De
signalen worden opgepakt en gehoord. Geprobeerd wordt tot een goede oplossing te komen.
● Zijn de paden in het midden van het park nu wandelpaden? Waarom staan hier geen borden?
Wim Mulder antwoordt dat de paden worden aangemerkt als wandelpaden en er komen borden.
De voetganger heeft de prioriteit.
● De storende verlichting van het politiebureau aan de Europaweg is al vaker besproken. Wim
Mulder geeft aan dat hij dit alleen maar door kan geven.
● Geconstateerd wordt dat er vanavond geen wijkagent aanwezig is. De voorzitter weet niet zeker
of de politie de uitnodiging voor vanavond heeft ontvangen. Dit wordt meegenomen voor een
volgende vergadering.
● De suggestie wordt gedaan om op reguliere basis schoonmaakacties te organiseren. Dat is een
leuke aftrap voor bijvoorbeeld buurten/buurtraden om te starten. De voorzitter zegt toe dit punt
mee te nemen.
● Waarom organiseert het bestuur van de wijkraad inloopmiddagen en geen avonden of
zaterdagen? De voorzitter antwoordt dat het gebouw op zaterdag en zondag gesloten is. Er wordt
wel nagedacht over de avonden.
● In het verleden is in het kader van de hoogspanningsmasten budget beschikbaar gesteld voor
een bank. Wat is de stand van zaken? Wethouder Johan Kruithof bevestigt dit. Dat moet nog
steeds gebeuren. Op het moment dat het Zuiderpark klaar is wordt dat niet vergeten.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, met dank aan de aanwezigen.
Presentatie Buurtstroom door Michiel Roemer van deA
Michiel Roemer verzorgt een presentatie. DeA is bezig met een zonnepaneleninstallatie op Dok
Zuid. Er worden nog deelnemers gezocht die hierin willen investeren.
Inschrijven kan via www.buurtstroomapeldoorn.nl
Er is informatiemateriaal beschikbaar voor de aanwezigen.
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