Algemene Ledenvergadering Wijkraad Apeldoorn Zuid
Datum:
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Tijd:
Notulist:

10 april 2019
Buurthuis Maasstraat
20.00 - 21.30 uur
Nicolien Knapen

Aantal stemgerechtigde leden
Vertegenwoordigers politieke partijen
Medewerkers gemeente Apeldoorn
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1. Opening
Voorzitter Alie Mulder heet iedereen van harte welkom.
2. Goedkeuring notulen ALV 16 april 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de samensteller.
Naar aanleiding van:
● Punt 8, Begroting 2018: Er wordt geïnformeerd of nog iets is/wordt gedaan met de suggesties
voor het cadeau Zuiderpark? Geantwoord wordt dat het park nog niet helemaal af is, dus tot op
dit moment is hier nog niets mee gedaan.
3. Jaarrekening 2018, verslag kascommissie
De kascommissie – bestaande uit Kim Spelbos en Guus in ’t Veld – geeft een toelichting op de
verrichte controlewerkzaamheden. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.
De Kascommissie adviseert om de jaarrekening 2018 vast te stellen en het bestuur te dechargeren
voor het gevoerde beleid. Aldus wordt besloten.
Penningmeester John Langen geeft een toelichting op de jaarrekening 2018.
Helaas is het geld vanuit de subsidie niet volledig besteed dus dat gaat terug naar de gemeente. Dat
komt omdat er in 2018 een voorzichtige start is gemaakt. In 2019 is het streven om het geld
daadwerkelijk uit te geven.
4. Benoeming nieuw lid kascommissie
Kim Spelbos verlaat na twee jaar de Kascommissie Is er iemand die voor twee zittingsjaren lid wil
worden van de kascommissie? Heidi Luttikhuisen geeft aan haar plaats in te willen nemen.
5. Jaarverslag 2018
Acties en activiteiten worden toegelicht door het bestuur.
Iedereen wordt uitgenodigd om leuke ideeën of suggesties aan te geven en/of te bespreken.
6. Vaststellen kandidaat bestuursleden
Beide kandidaat bestuursleden worden benoemd tot vast bestuurslid, waarbij Theo Huts de rol van
secretaris op zich neemt en Hans Schoenmaker bestuurslid is.
7. Vacature bestuurslid
Voor de vacature als bestuurslid heeft Ineke Krans zich gemeld. Zij draait vooralsnog mee als
aspirant-bestuurslid.
8. Plannen 2019
De begroting 2019 wordt toegelicht.
Vervolgens worden de plannen voor 2019 doorgenomen. De hoofdpunten:
● Kinderactiviteiten/speelmiddagen.
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● Het Beekfeest en de onthulling van het kunstwerk in de vijver.
● Het Zuiderparkfestival op 7 september a.s.
● Verkeersproblematiek: Er zijn veel klachten over de snelheid in de wijk. De Wijkraad heeft het
voornemen om een snelheidsdisplay aan te schaffen. De gemeente hangt deze vervolgens op
plekken die de Wijkraad aangeeft. Vanuit de vergadering worden diverse suggesties gedaan
waar deze opgehangen zou moeten worden: Hoenderparkweg, 1e Wormenseweg ter hoogte van
de Emmaschool, Hofveld/Adelaarsplein, Oude Beekbergerweg, Arnhemseweg.
● Buurtvervoer: Dit is kleinschalig, het gaat over korte afstanden en is bestemd voor mensen die
zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen tussen buurten. De Wijkraad gaat bekijken hoe dit in
Kerschoten gaat en of dat hier in Zuid georganiseerd kan worden. Hier wordt geld voor
vrijgemaakt.
Vragen en/of opmerkingen vanuit de vergadering:
● Zijn na de verhuizing alle spullen uit Dok Zuid meegenomen? Antwoord: Het hele
kantoor-gebeuren is meegekomen. Een aantal dingen moet nog uitgezocht worden. Alles wat nu
in het kantoor staat is van de Wijkraad.
● Er zijn veel klachten over de snelheid waarmee door het Zuiderpark gejakkerd wordt, met name
door scooters. De vorige vergadering is afgesproken dat er borden geplaatst zouden worden.
Wim Mulder bevestigt dit. Hopelijk gaat dit de komende periode gebeuren.
Het bestuur verzoekt mensen om suggesties en/of ideeën te mailen naar de Wijkraad, zodat deze
bekeken en zo mogelijk meegenomen kunnen worden in de plannen voor 2019.
9. Rondvraag
● Komt de omheining om het hondenuitlaatgebied er ooit? Wim Mulder antwoordt dat er bij de
Rijnstraat een omheining komt. Als het aan Wim ligt komt deze omheining er ook in het
Zuiderpark. Ook de verlichting wordt meegenomen en er wordt gekeken naar prullenbakken. Het
beleid van de gemeente is zo weinig mogelijk prullenbakken te plaatsen; mensen horen hun afval
mee naar huis te nemen.
● Opgeroepen wordt om voor klachten en problemen langs te komen bij de Wijkraard in het
Buurthuis. De Wijkraad gaat nog bekijken of het mogelijk is om ook op andere momenten een
inloopspreekuur te organiseren.
● In het vorige verslag werd geconstateerd dat de wijkagent niet aanwezig was. Helaas is dat
vandaag ook niet het geval. Vanuit de vergadering wordt hier aandacht voor gevraagd. Het
bestuur pakt dit op.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, met dank aan de aanwezigen.

Aansluitend aan deze vergadering is er een presentatie/verhaal van Henk Weltje over de Beken in
Apeldoorn en de Kayersbeek in het Zuiderpark.
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