
 

 

Impressie inspirerende bewonersavond  
 
Op 21 september was er een inspirerende bewonersavond in De Kerkhorst over de 
structuurvisie Spankeren, mijn dorp van morgen en Ik buurt mee! Na een 

terugkoppeling, van de eerder gehouden buurtavonden in juli en de uitkomst van de 
enquêtes, gingen de 35 bewoners met elkaar in gesprek over hun dorp.  
De eerder opgehaalde onderwerpen waren op posters gezet en gerangschikt onder de thema’s: 
Kwaliteiten, Wonen, Openbare ruimte, Verkeer, Voorzieningen & recreatie en Ik buurt mee. 
 
Spankeren nú en in de toekomst 
Na de opening door gespreksleider Marlies Leupen vertelde wethouder Nicole Olland dat zij het 

belangrijk vindt dat bewoners betrokken worden bij de structuurvisie. Het gaat per slot van 
rekening om hun eigen woon- en leefomgeving. Maarten van der Leeden gaf een korte uitleg over 
de structuurvisie. Een visie die gaat over het Spankeren van de toekomst; hoe willen we dat 

Spankeren er over 20 jaar uitziet en wat moet daarvoor dan gebeuren. Jurgen Thijssen vertelde 
over Ik buurt mee! Hierbij gaat het vooral over ideeën, wensen die op de korte termijn samen 
gerealiseerd zouden kunnen worden door inwoners, gemeente, Vivare, Stichting VIVA en andere 

partners.  
 
Hieronder per thema een samenvatting van wat er besproken is. 
 
Wonen 

 De betaalbaarheid en doorstroming van woningen zijn aandachtspunten. Er is behoefte 
aan meer kleine (betaalbare) woningen voor starters en senioren i.v.m. de leefbaarheid in 

het dorp. Nieuwbouw kan een mogelijke oplossing zijn. Door het verhogen van de huur bij 
nieuwe huurders, komt het sociaal wonen in het geding.  

 Het beleid van toewijzen van woningen moet anders. Nu komt het voor dat een woning 
wordt toegewezen aan een andere doelgroep dan waarvoor de woning bedoeld is. Ook 

gebeurt het dat een woning wordt toegewezen aan mensen zonder binding met het dorp.  
 Vivare wil alles via internet en dat is niet voor iedereen mogelijk. Niet iedereen heeft 

internet of weet hoe hier mee om te gaan. Schriftelijk of telefonisch doorgeven moet ook 

kunnen. Ook aangepaste woningen komen alleen op internet, terwijl deze doelgroep 
(ouderen en hulpbehoevenden) vaak niet zelf op internet kan. 

 Een aantal bewoners geeft aan dat Vivare huurders moeten verplichten om bij renovatie 
mee te doen aan het verduurzamen van de woningen. Een bewoner geeft aan dat dit niet 
haalbaar is i.v.m. wetgeving. Een ander vraagt zich af of een huurder, die zonnepanelen 
wil plaatsen altijd toestemming moet hebben van Vivare? En kan gemeente plaatsing van 

zonnepanelen (financieel) ondersteunen? 
 Spankeren Samen wordt even aangekaart. Het was een goed initiatief maar daar is 

weinig van over. Er zijn wisselende geluiden over de bereikbaarheid van de buurtcoach. 
Een aantal geeft aan de buurtcoach als positief te ervaren. 

 Een lid van de Soos geeft aan dat zij 60 leden hebben en om de 14 dagen een activiteit. 
Zij zouden meer betrokkenheid in de buurt fijn vinden. 

 Buurt tussen spoorlijn en Zutphensestraatweg heeft al enige tijd tot grote tevredenheid 

een lief en leed pot. Mooi initiatief dat wellicht navolging verdient. 
 Geluidsoverlast houthandel Kanaalweg. De overlast van geluid speelt vooral bij 

zuidwesten wind. De gemeente heeft al diverse dingen ondernomen maar hier komt niets 
uit. De houthandel heeft een nieuwe eigenaar, bij hem zijn nog geen nieuwe klachten 
gemeld.  

 Geluidsoverlast wasserij Edyweg. Vanaf 6:30 uur, ook in het weekend, wordt er 
gewassen. De deuren gaan dan, vanwege de hitte binnen, open en dit veroorzaakt 

overlast. Deuren sluiten en zorgen voor een leefbare temperatuur in de wasserij kan een 
oplossing zijn.  

 
Openbare ruimte 

 Hoek Loohof /Van Rensselaerweg, door hoge begroeiing is dit kruispunt 
onoverzichtelijk. Met eerdere meldingen van bewoners is door de gemeente niets gedaan. 

De gemeente zegt toe dat dit op korte termijn te verhelpen. 
 Maaibeleid Kerkweg. Onkruid staat hoog en levert vooral ter hoogte van zijwegen 

onoverzichtelijke verkeerssituaties (ook met fietsers) op. Vooral het maaien van de 
binnenbocht zou helpen. Daarnaast geeft een agrariër aan dat hij last heeft van de zaden 
van het onkruid die op zijn gronden komen. Er zou beter naar het maaibeleid gekeken 
moeten worden.  



 

 

 De stoepen bij de Kerkweg en Dorpsweg zijn erg onregelmatig waardoor mensen op de 
openbare weg gaan lopen. Zeker mensen met een rollator hebben hier hinder van. 

 Vraag is wat er gaat gebeuren met de voorgenomen kap van bomen aan de Kerkweg. 
Meningen over wel, geen of gedeeltelijke kap zijn verdeeld. 

 De beplanting ter hoogte van de Dorpsweg verdient aandacht, omdat het groen, de 
bomen en plantenbakken nu een ontsierende werking hebben. Dit geldt ook voor het 
asfalt.  

 Entree van het dorp via de Edybrug. Het lijkt nu teveel op een entree van een 
industrieterrein in plaats op die van een mooi dorp. Op de vraag of mensen de route vanaf 
deze brug verbeterd willen hebben, óf de oude ophaalbrug in ere willen herstellen voor 
autogebruik, geeft een kleine meerderheid aan de route vanaf de Edybrug te willen 

verfraaien.  
Veel bewoners geven aan zoiets belangrijks niet zo te willen beslissen. 

 Vraag vanuit de bewoners, hoe hoog mag een heg zijn van de woningen op een hoek 

van de straat. Nu veroorzaakt dit vaak onoverzichtelijke situaties. 
 Ten noorden van het industrieterrein ligt landbouwgrond met een 

industriebestemming. Kan in het bestemmingsplan de bestemming veranderd worden in 

landbouwgrond om te voorkomen dat er kilometers  industrie langs het kanaal komt. 
 
Verkeer 

 Bewegwijzering van Kanaal 1 en Kanaal 2 wijzigen. Nu rijden vrachtwagens zich 4 
tot 5 keer per dag vast richting de Van Rensselaerweg. Aanvullende actie richting Tom 
Tom? Advies van bewoners is om 2 verschillende namen te geven. Uit de discussie over 
het open of dicht houden van de Van Rensselaerweg blijkt geen draagvlak voor heropenen. 

 Een van de bewoners stelt eenrichtingsverkeer voor bij de Van Rhemenhof. Er wordt 
hard gereden door brommers en er is overlast van parkeren in bochten. Ook is de hoek 
in de winter glad, doordat er bijna geen zon op het wegdek schijnt. 

 Bij de N348 is ter hoogte van De Luchte een plastic scherm geplaatst en deze 

veroorzaakt verkeersgevaarlijke situaties. Het betreft hier een provinciale weg. Er is een 
rapport opgesteld over de verkeersveiligheid van de N348 ter hoogte van Spankeren en 
deze zal na besluitvorming door de gemeenteraad gebruikt worden voor nader overleg met 

de provincie. 
 Op de Dorpsweg ter hoogte van de school houdt men zich niet aan de 30 km zone, 

ook het parkeren door ouders veroorzaakt gevaarlijke situaties. Door het brede profiel 
en de asfaltkeuze wordt er te hard gereden. Optische versmalling en klinkers zouden een 
oplossing kunnen zijn (naar voorbeeld Geitenbergweg/Spankerenseweg in Dieren). 
Opmerking bewoner: klinkers worden glad in de winter. 

 Kerkplantsoen – Dorpsweg, de hoek is onoverzichtelijk als men vanaf Dieren komt 
door geparkeerde auto’s en bij het afslaan zit je direct op de verkeerde weghelft. Is er een 
mogelijkheid om hier eenrichtingsverkeer van te maken? 

 Volgens bewoners zijn er plannen voor vervanging van de riolering en daarmee kan ook 

meteen een herinrichting van de openbare ruimte plaatsvinden. Gemeente geeft aan dat er 
voorlopig geen noodzaak is om de riolering te vervangen.  

 

Voorzieningen en recreatie 
 Een bewoner geeft aan dat in samenwerking met de gemeente op 30 september wordt 

gekeken naar de mogelijkheden voor aanpassing van de speeltuin bij de Van 
Rhemenhof. 

 Trapveldje bij Apeldoorns Kanaal wordt maar matig gebruikt. 
 Wilspa. Blijft een gezellig feest met een minpunt: de ingang staat voor de uitrit van 

bewoners en er wordt in tuinen geplast en er worden vernielingen aangebracht. De 

organisatie van de Wilspa zou een terugkoppeling geven aan de bewoners. Dit is tot op 
heden nog niet gebeurd maar een bewoner weet te vertellen dat er een 
vervolgvergadering op de agenda staat. Hij zal dit nog een keer bij de organisatie 
aankaarten. Wethouder Nicole Oland geeft aan dat als ze er niet met elkaar uitkomen Ik 

buurt mee! een bemiddelende rol kan spelen.  
 Ook urinerende mensen op de jaarlijkse kermis geven overlast voor de omgeving. Meer 

urinoirs plaatsen is een genoemde oplossing. 
 Bewoners zijn over het algemeen tevreden met wat ze hebben. Behoud van bestaande 

voorzieningen is het uitgangspunt. 
 
 
 



 

 

Rondvraag 
 Bij de Van Broekhuysenhof zit ter hoogte van de brievenbus een kuil in het trottoir. Is 

een terugkerend probleem, kan dit opgelost worden? 
 Bij de Van Broekhuysenhof zit ter hoogte van de huisnummers 19 en 20 een rioolput 

verstopt en dit geeft wateroverlast met regen. 
 Gemeente vraagt zich af of de spoorlijn nog een onderwerp is omdat deze nog niet 

genoemd is. Bewoners van de Overweg en Bockhorstweg geven aan dat er soms wel 
overlast is maar dat de spoorlijn grotendeels door het bedrijventerrein loopt. Het is fijn dat 
er spoorbomen zijn want die waren er vroeger niet. Belangenvereniging Spankeren geeft 
aan een bedreiging te zien in de Betuweroute en de ontwikkelingen op de voet te volgen. 
Wethouder Nicole Oland zegt dat er (nog) geen sprake is van intensivering van het gebruik 

van het spoor, maar de gemeente blijft zeer alert op mogelijk extra goederenvervoer. De 
gemeente werkt hierin samen met de belangenverenigingen.  

 Gemeente vraagt zich af welke mogelijkheden bewoners zien voor nieuwbouw van 

woningen. Hierbij worden seniorenwoningen en hoogbouw genoemd. Het zuidelijke 
Albany terrein en zone tussen Dorpsweg en Edyweg worden genoemd als mogelijke 
locaties. Uitbreiding van het dorp in het buitengebied is voor bewoners niet aan de orde.  

 Een van de bewoners geeft aan dat het Dorpshuis moet blijven bestaan. Belang van 
behoud Dorpshuis wordt breed gedeeld. 

 Er wordt gevraagd naar een reactie op de eerder geuite wens voor een ontwikkeling van 
de sluiskom en het Kraaienbos. Het sluisgebied is een behoorlijke financiële opgave. Op 
het Kraaienbos wordt niet verder ingegaan. Bewoners lijken kansen te zien voor recreatie 
in de strook langs het kanaal ter hoogte van het voormalige Albanyterrein. 

 

Afronding 
De gemeente geeft aan dat alle opmerkingen van de bewoners uitgewerkt worden in een concept-
toekomstbeeld voor de structuurvisie en een concept-buurtplan voor Ik buurt mee! Beiden worden 
tijdens een bewonersavond eind november/begin december gepresenteerd.  

Wethouder Nicole Olland merkt nog op dat er samen met partners zoals Vivare, Attent en 
bewoners een aparte toekomstvisie wordt gemaakt voor het thema zorg en welzijn.  
 

Wethouder Nicole Olland bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en voor de inbreng 
op deze bewonersavond. 
 

 

 

 

  


