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Als u dit woord kent
spreekt u Welsh of u
bent wel eens in
Wales geweest. Het
eerste geldt voor mij

niet, maar afgelopen zomer was ik inderdaad
in Wales. ‘Araf’ betekent langzaam. ik ben het
honderden keren tegen gekomen samen met
zijn Engelse equivalent ‘slow’, want Wales is
tweetalig. Alles wordt in Wales zowel in het
Engels als in het Welsh vermeld.
Het duo ‘araf’ en ‘slow’ wordt in grote witte
letters op de weg geschilderd. Het moet de
automobilisten bewegen om langzamer te
gaan rijden. En omdat in Engeland en Wales
de wegen over het algemeen onoverzichtelijk
zijn - ze zijn tamelijk smal, bochtig en
weerszijden voorzien van hoge heggen en
muurtjes - passeer je dit duo regelmatig.

Gezien de aard van de wegen liggen de
maximum toegestane snelheden er aan de
hoge kant. Hoewel de aard van de weg in de
praktijk eerder grenzen stelt aan de snelheid
dan de wet, proberen veel Engelse en Welshe
automobilisten de wettelijke
snelheidsgrenzen toch te benaderen.
In Nederland zouden we kiezen voor lagere
maximumsnelheden op dit soort wegen en
de maximumsnelheid verder verlagen als de
situatie daar aanleiding toe geeft. In Wales
en Engeland lijkt de wetgever de
verantwoordelijkheid meer bij de
automobilist te leggen. Het halen van de

maximumsnelheid is geen doel en door het
aangeven van ‘araf’ en ‘slow’ op het wegdek
weet de automobilist dat hij op moet passen.
Hij zoekt het verder maar uit, want je moet
niet verbaasd zijn als je een bord tegenkomt
dat zegt dat je sneller mag rijden en dat je 50
meter verder de woorden ‘araf’ en ‘slow’ op
het wegdek ziet staan.
Waarom ik u dit schrijf? Omdat ik in mijn
vakantie regelmatig heb moeten denken aan
de verkeersdiscussies rond te snel rijden in
onze eigen stad. Je stelt je dan de vraag wat
wijsheid is. In Groot-Brittannië ben ik
overigens weinig 30km (20 miles) per uur-
zones tegen gekomen. Ze waren op de
vingers van één hand te tellen. Blijkbaar leeft
dat daar minder dan bij ons.

Bij terugkomst van vakantie was het nieuws
dat de herontwikkeling van de Julianalocatie
stil is komen te liggen een - niet geheel
onverwachte - domper. Het duurde allemaal al
zo lang dat we gaandeweg voor deze uitkomst
gingen vrezen. Elders in dit Wijknieuws leest u
daar meer over. Daarentegen was de wending
die de ontwikkelingen namen rond het
bestemmingsplan AGOVV een verrassing. Ook
daarover leest u in dit nummer meer. 

Tot slot prijzen we ons gelukkig dat twee
wijkgenoten hebben aangegeven wel
interesse in het wijkraadswerk te hebben. Ze
nemen deel aan de bestuursvergaderingen
en we betrekken ze bij wat er speelt in de
wijk. Toch zoeken we nog naar verdere
versterking om ook op lange termijn de
continuïteit van de wijkraad te kunnen
verzekeren. Graag zouden we nog iemand uit
de Indische Buurt in het bestuur hebben, dan
zijn alle wijkdelen vertegenwoordigd.

Ik wens u een fijne nazomer.

Roelof Boekhold

Van de voorzitter

Donaties 
De afgelopen maanden ontvingen wij op
bankrekening 52.45.81.541 van Wijkraad De
Sprengen de volgende bedragen, waarvoor
wij de geefsters/gevers zeer erkentelijk zijn. 

Datum Initialen Euro
12-03 H.L.M. L. 25,00
20-03 L. en I. v. D. 25,00

Araf



Apeldoorn heeft de afgelopen maanden
in vele delen van de stad te kampen
gehad met wateroverlast na fikse
regenbuien. In onze wijk onder andere
de kruispunten Schuttersweg/
Sprengenweg; Schuttersweg/
Staringlaan/Sterrenlaan en de
Sprengenweg tussen Bartelsweg en
Jagersweg. Bij diverse huizen liep het
water de kelder in of dreigde via de
voor- en achterdeur naar binnen te
komen. Bewoners verzamelden zich om
erger te voorkomen door het verkeer om
te leiden of soms tegen te houden. 

Het kruispunt Schuttersweg /Sprengenweg
heeft hier meerdere malen mee te maken
gehad. Is er dan wat mis met ons 
rioolstelsel, ook na renovatie van de wegen?
Vast staat in ieder geval dat de overlast
wordt veroorzaakt door de extreme
weersomstandigheden.
Water komt uit de kraan en verdwijnt weer in
het riool. Ook het regenwater van daken en
straten gaat het riool in, of komt in de
bodem, vijvers en beken. Via het riool en
gemalen gaat schoon en vuil water naar de
rioolwaterzuivering. Omdat in de toekomst
grondstoffen, energie en zoet water
schaars(er) worden, worden nieuwe
technieken ontwikkeld en zo nodig
toegepast. Dergelijke ontwikkelingen staan
een beetje los van de
wateroverlastproblematiek.
In Apeldoorn kan het rioolstelsel in een uur
20 mm water verwerken. Dat is 20 liter per
vierkante meter. Voor normale buien is dit
geen probleem. Gemiddeld eens in de 2 jaar
valt er meer dan 20 mm regen. Bij zwaardere
regenbuien kan het problemen geven. Op 20
juli en 28 juli viel er resp. 18 en 40 mm per
half uur. Dat zorgde dan ook voor flinke
overlast. Tegen deze overlast is het
vernieuwen van het rioolstelsel met grotere
buizen geen optie. 
Van gemeentezijde zoekt men naar
oplossingen om het water bovengronds af te

voeren. Daar waar wegen gerenoveerd
worden, zal de afvoer van het regenwater
ontkoppeld worden van het rioolstelsel. Ook
bij nieuwbouwprojecten wordt deze afvoer
ontkoppeld van het rioolstelsel. In een apart
riool, waarvan de buizen poreus zijn,
verdwijnt het water in de zandbodem. Daar
waar nodig, bij de lagere delen in het
wegennet, zal een koppeling gemaakt
worden naar het rioolstelsel en/of kolk. De
aanpak is feitelijk 2-ledig. Enerzijds wordt het
regenwater afgekoppeld bij nieuwe
ontwikkelingen bijvoorbeeld nieuwbouw,
herstructurering, rioolvervanging en
vervangen van wegconstructie. Het bergen
en infiltreren van het water gaat bijvoorbeeld
via een poreuze buis of via een wadi. Soms
wordt er afgevoerd naar een vijver of een
laagte. Ook is er een combinatie van beide. Zo
is bij de herinrichting van de omgeving
Gunninglaan-Waltersingel de regenafvoer

losgekoppeld van het rioolstelsel. Hier
infiltreert het grootste deel van het
regenwater via een poreuze buis en bij
grotere buien kan het regenwater overlopen
naar de Badhuisspreng tussen de J.F.
Kennedylaan en Sprengenparklaan.
Afhankelijk van het project en omgeving
worden dan keuzes gemaakt.
U kunt de gemeente helpen problemen met
overtollig water op te lossen. Ziet u in de loop
der jaren de problemen groter worden of een
stuk straat helemaal onder water staan maak
een foto en geef dit door aan de gemeente
en/of wijkraad. Dan kunnen er maatregelen
genomen worden om problemen in de
toekomst te voorkomen. Het kan niet zo zijn
dat op cruciale punten geen oplossingen
bedacht kunnen worden.

André Staal

Wateroverlast
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Wie wil graag iets aardigs schrijven over
zichzelf of zijn directe woonomgeving?
Wij kunnen ons voorstellen dat er velen
onder u zijn die graag de wijkbewoners
deelgenoot maken van een aardige
situatie in zijn of haar eigen
woonomgeving.

De wijkraad wil de wijkbewoners hier met
plezier de gelegenheid voor bieden. Uiteraard
hebben we het niet over een advertentie of
reclame, want dan krijgen we problemen met
onze sponsoren of de bedrijven die door
middel van een advertentie in het
wijknieuws de wijkraad sponsoren.
Wij zijn benieuwd wie zich het eerste meldt
met een artikel voor het volgende

wijknieuws dat uitkomt op ongeveer 5
december a.s.

Het zou mooi zijn als u iets schrijft en dan
aan ons laat weten aan wie u de pen
doorgeeft. Dit zou dan iemand moeten zijn
die ook in de wijk de Sprengen woont.

Laat u ons even weten of u plannen heeft,
dan kunnen wij hier rekening mee houden
met de samenstelling van het wijknieuws. U
kunt hierover contact opnemen met de
redactie van het Wijknieuws,
info@wijkraaddesprengen.nl.

Hanneke Dusseldorp

Geef de pen door



B I S T E R B O S C H  M A K E L A A R D I J . . .
bij u om de hoek, dus kom gerust eens buurten!

Bisterbosch Makelaardij is samen met Bisterbosch Financieel Adviseurs een 
full-service kantoor. Als onafhankelijk specialist in hypotheken, pensioenen 
en financiële planning bemiddelt Bisterbosch Financieel Adviseurs voor een 
groot aantal banken en verzekeraars. Samen vormen wij een sterke 
combinatie met korte communicatielijnen en zeer persoonlijke begeleiding, 
waarbij de klant centraal staat.

F INANCIEEL  ADVISEURS

tel.: 055-3553893
financieel@bisterbosch.nl
www.bisterbosch.nl

M A K E L A A R D I J

tel.: 055-3553578
info@bisterbosch.nl 
www.bisterbosch.nl

Nieuwe openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:30 uur
en ook op de zaterdag van 10:00 - 14:00 uur
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Afsluiten van wegen, omleidingen en
wegopbrekingen behoren voor onze
wijk bijna tot het verleden. Voor wat
betreft de Boszichtlaan is het einde
daarvan ook in zicht. Dat geldt ook voor
de ventweg langs de Jachtlaan. Zo toont
de wijk weer fraaier met mooie
geasfalteerde wegen, opnieuw
afgebakend en deels met grindbermen.
Afdeling groenbeheer zal daar waar
nodig nog aanplantingen doen.

Deze mooie wegen, die wij in de wijk De
Sprengen hebben, nodigen blijkbaar ook uit
om sneller te rijden.  De wijkraad kreeg in de
afgelopen periode diverse keren te horen dat
er zorgen zijn omtrent de verkeersveiligheid.
Regelmatig komt dit ook aan de orde in onze
bestuursvergaderingen en attenderen we de
wijkagent  op  handhaving van de algemeen
geldende regels. Politiemensen moeten
keuzes maken en zetten mensen in op allerlei
gebieden. In ieder straat en op elk moment is
snelheidscontrole niet prioriteit nummer 1.

Wel zal daar waar nodig regelmatiger
controle zijn. Als wijkraad weten wij dat
snelheidsovertredingen in een 30 km zone
behoorlijk hoog zijn.  Het is de politie
opgevallen dat de bekeuringen die
uitgedeeld werden voornamelijk de
wijkbewoners zelf betreffen. In het algemeen
is het een kwestie van mentaliteit evenzo
gaat dat ook op voor het zwerfafval en de
hondenpoep op de trottoirs en in de
grindbermen.
In de komende periode zal de
Aquamarijnstraat op de schop gaan, zodat
deze voor de vorstperiode gereed zal zijn.

André Staal

Aanpak wegen
Aan de Bosweg bij no 62 staat sinds een
paar maanden een buurtbieb. Iedereen
die leest kan daar boeken lenen, ruilen,
neerzetten of (een tijdje) meenemen.

De minibieb is gestart met een paar oude
deuren en een rekje. Wat schroeven, een
dakje en daar stond hij: een soort wachthokje
aan de straat. De boekenverzameling groeit
en verandert vanzelf. Bijna elke dag staan er
weer nieuwe boeken. Van kookboek tot
etiquette, het leven van Balkenende, Lubbers
en Zijlstra, Thrillers, Romans, Harry Potter, in
de Ban van de Ring, Jan Wolkers, Kees van
Kooten. Door lezers, voor lezers.

In de boekenkast ligt een rolletje plakband.
Heb je een oproep, een vermist dier, een
expositie of een vraag aan de bezoekers van
de bieb, dan kan je deze boodschap aan de
zijkant van de kast kwijt.

Het uitgaansleven houdt van boeken op de
eigen wijze en om te voorkomen dat de bieb
zaterdagochtend leeg is en de boeken in de

wilgen hangen, is de bieb soms op
vrijdagavond gesloten.

De reacties vanuit de wijde omtrek zijn
enthousiast en de aanwas van nieuw
leesvoer is prima. Een beetje wieden in de
niet courante boeken blijft noodzakelijk om
ruimte te houden. Voor iedereen is er wel een
leuk boek bij. Nieuwsgierig? Wandel een keer
langs, kijk, lees en neem een boek mee. De
buurtbieb is van en voor iedereen!

Anne Nijenhuis

Buurtbieb aan de Bosweg

Het afgelopen jaar zijn er meerdere
valincidenten geweest op het vlonderpad 
(in de tuinen) van het Walterboscomplex 
te Apeldoorn. 

Deze incidenten zijn aanleiding geweest  voor
onderzoek door het Rijksvastgoedbedrijf.
Hierbij is de conclusie getrokken dat het
valgevaar dermate groot is dat er maatregelen
getroffen dienen te worden. Met ingang van
week 37 (8 september) vinden er aanpassingen
plaats aan het vlonderpad: gedeeltes worden
voorzien van antislipmateriaal en andere
gedeeltes worden buiten gebruik gesteld. 

We realiseren ons dat wij hiermee de
toegankelijkheid voor gebruikers aanzienlijk
beperken. Wij willen dan ook benadrukken dat
dit een tijdelijke voorziening betreft, met als
doel om meer incidenten te voorkomen.
Gelijktijdig wordt er onderzoek gedaan naar
een definitieve oplossing, dit zal 3 tot 6
maanden in beslag nemen.
De Belastingdienst houdt de omwonenden
de komende periode via de wijkraad zoveel
mogelijk op de hoogte van de voortgang en
ontwikkelingen rond het vlonderpad.

Cor Bouman 

Vlonderpad Walterboscomplex

+ 
10 km
€ 98,-

+ 
20 km
€ 236,-

Is u dat waard in een 30 km gebied?



Springt eruit 
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78

Apeldoorn
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Ik ben een fietser. Geen racefietser,
maar een gewone, degelijke
oudhollandse stadsfietser. Met een
stevige meer dan 10 jaar oude Batavus,
grote fietstassen voor de boodschappen
en standaard een paraplu en regenpak
er in. Het blijft tenslotte Nederland.

En per fiets leer ik, als nieuweling in dit
stadsdeel, ook het best de wijken kennen. Ik
maak afspraken zoveel mogelijk niet op het
stadhuis, maar in de wijk en ga daar dan op
de fiets naar toe. En als ik even de
gelegenheid heb ga ik niet via de kortste
weg weer terug naar het stadhuis, maar
maak ik nog even een omweg om weer een
nieuwe straat te leren kennen, of eens
poolshoogte te nemen in een buurtje waar
bepaalde werkzaamheden aan de gang zijn
of anderszins iets speelt. De wijk leer je
tenslotte het best kennen door er te zijn, niet
van achter het bureau.
Zo fiets ik ook regelmatig door de Sprengen.
Ik zag dat er genoeg gebeurt in de wijk. Op

verschillende plekken is het oude asfalt
vervangen door een nieuwe, gladde laag.
Prachtig en comfortabel natuurlijk, maar de
keerzijde kan zijn dat sommige
automobilisten dat zien als uitnodiging om
wat harder door de wijk te rijden, waardoor
andere wijkbewoners weer pleiten voor
drempels, waar vervolgens weer anderen
juist een hekel aan hebben…
Ik heb ook gezien dat de Korenaar een
prachtig speelveld achter de school heeft. Zo
mooi, dat het iedere dag en avond kinderen
trekt om te spelen. Maar ook op zo’n plek
gelegen waar veel mensen met hun
achtertuin direct aan grenzen. En die zijn
natuurlijk minder blij als zij constant met het
lawaai van het spelen worden
geconfronteerd!
Wat ik ook zag, is dat kortgeleden extra
parkeerplaatsen zijn aangelegd in de
Hoogakkerlaan. Daarvoor was er vaak
nauwelijks een plekje meer te vinden in deze
straat en ik denk dat nu bewoners wat
makkelijker hun auto kunnen parkeren.

Overigens, hier
zat ook weer
een dilemma
achter, want die
extra
parkeerplekken
gaan altijd ten
koste van iets anders. Dan is het mooi dat je
zoiets op verzoek van en in overleg met de
buurt samen oplost. En toen ik kort na de
oplevering weer even door de straat fietste
zag ik dat de parkeerplekken al meteen goed
gebruikt werden.
Ik hoop nog vaak door de wijk te fietsen en
zo de wijk steeds wat beter te leren kennen.
Kent u plekken waar ik absoluut eens langs
zou moeten fietsen? Omdat daar nog wel
iets verbeterd kan worden, of gewoon omdat
ze zo mooi zijn? Laat het me weten, ik pak
graag nog een keer de fiets.

Wim Bergink, Stadsdeelmanager
w.bergink@apeldoorn.nl

Van de stadsdeelmanager

Op de fiets!

Op donderdag 10 juli besprak de
gemeenteraad tijdens de Politieke
Markt Apeldoorn (PMA) het
ontwerpbestemmingsplan Laan van
Spitsbergen 2, in de wandelgangen het
bestemmingsplan AGOVV genoemd. Op
het ontwerpbestemmingsplan waren
168 zienswijzen ingediend, waaronder
die van de gezamenlijke wijkraden Berg
en Bos, Brink en Orden en De Sprengen.

Voornaamste struikelblok is dat de ooit als
tijdelijk toegestane tribunes een permanente
status krijgen. De wijkraden en de andere
indieners van zienswijzen zien daarin het
ontstaan van een vierde evenemententerrein
aan de westkant van Apeldoorn, naast het
park Berg & Bos, het Kristalbad en de
Apenheul. Weliswaar is in het
ontwerpbestemmingsplan het gebruik van
het terrein aan allerlei beperkingen
gebonden, maar de gemeente heeft zich de
afgelopen jaren niet geprofileerd als een
betrouwbare overheid, waar het gaat om het

nakomen van afspraken en het handhaven
van regels ten aanzien van het terrein. Dat
laatste punt werd nog eens extra benadrukt
door de buurt en de wijkraden in hun
mondelinge toelichting tijdens de PMA.
AGOVV van haar kant bezweert dat zij zich
strikt zal houden aan de regels en dat zij er
niet op uit is een evenemententerrein te
ontwikkelen. Daarnaast verklaart zij dat ze de
tribunes nodig heeft om haar exploitatie
rond te krijgen en voert aan dat de
verwijdering van de tribunes zo kostbaar is
dat dit zal leiden tot het failliet van de club.
Vrijwel unaniem kwam de gemeenteraad tot
de conclusie dat de standpunten zo ver
uiteen liggen dat zij geen breed gedragen
besluit kan nemen. Ze gaf het
gemeentebestuur de opdracht om te
onderzoeken of de betrokken partijen in hun
standpunten dichter bij elkaar gebracht
kunnen worden.
De wijkraad is van mening dat de
gemeenteraad een wijs besluit heeft
genomen. Inmiddels zijn alle partijen het er

over eens dat er belangrijke fouten zijn
gemaakt in het bestemmingsplanproces.
Doorgaans vraagt de gemeente aan de
initiatiefnemer van een bouwplan of die al
met de buurt heeft gesproken en of er
voldoende draagvlak is. Dat is bij de
ontwikkelingen rond AGOVV nooit het geval
geweest. In plaats daarvan nam de gemeente
het op zich om de plannen van AGOVV aan
de buurt en de wijkraden te verkopen. De rol
die de gemeente op zich nam voorkwam dat
er een goede dialoog tot stand kwam waarbij
beide partijen hun bedoelingen en wensen
met elkaar bespreken.

Onder aanvoering van onze
stadsdeelmanager Wim Bergink zijn partijen
nu met elkaar in gesprek gegaan om de
gemaakte fouten te herstellen en te
proberen er constructief uit te komen. Dat zal
de nodige creativiteit vergen, maar als de wil
er is, volgt de oplossing uiteindelijk ook wel.

Roelof Boekhold

Bestemmingsplan AGOVV niet besluitrijp



Verzekeren?
Pensioen regelen?

Hypotheek regelen?

Prima, maar kies eerst 
een goede adviseur!

Prins Willem Alexanderlaan 727 
7311ST  Apeldoorn

Tel. 055-3558555 Fax 055-3558879
E-mail: info.apeldoorn@meeus.com

Website: www.meeus.com

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn

055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl

Altijd thuis in úw wijk!

Onze pluspunten:
1. Scherpe en heldere tarieven

2. Professionele en duidelijke presentaties

3. Persoonlijke aandacht en regelmatig contact

4. Full service dienstverlening

5. Gratis waardebepaling
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Vrijwilligers begraafplaats Soerenseweg
ontvangen donatie van Monuta Charity Fund
Op 9 juli 2014 ontving de groep vrijwilligers van de
begraafplaats aan de Soerenseweg een donatie van 2500 euro
van het Monuta Charity Fund. Op deze regenachtige
woensdagmiddag kwamen de vrijwilligers, zoals elke
woensdagmiddag, bij elkaar. Dit keer werd er door de
Vrijwilligersgroep niet gewerkt op de begraafplaats maar
werden zij door medewerkers van Monuta in de aula van de
begraafplaats in het zonnetje gezet als blijk van waardering
voor het goede werk dat zij op de begraafplaats verrichten. 

Vorig jaar werd in een artikel in De Stentor uitgebreid aandacht
besteed aan deze Vrijwilligersgroep. Uitvaartverzorger Henry van den
Berg van Monuta Uitvaartzorg kreeg samen met zijn collega’s erg
veel waardering voor deze groep en deed een aanvraag voor een
donatie uit het Monuta Charity Fund om zo de Vrijwilligersgroep ook
financieel te ondersteunen.

Monuta geeft jaarlijks een deel van haar winst aan lokale goede
doelen via het Monuta Charity Fund. Deze projecten hebben allemaal
een aantal dingen gemeen: ze zijn gericht op zorg voor
nabestaanden, werken met vrijwilligers en kunnen zonder donaties
geen doorgang vinden. Medewerkers van Monuta zijn ambassadeurs
van het fonds. Aanvragen voor een donatie moeten goedgekeurd
worden door het bestuur van het Charity Fund, onder voorzitterschap
van Anita Witzier.

Aansluitend aan het officiële gedeelte in de aula kregen de
medewerkers van Monuta een rondleiding over de begraafplaats en
vertelde de Vrijwilligersgroep enthousiast over het goede werk wat al
gedaan is, maar ook over het vele werk wat de groep nog te doen
staat. Oude grafmonumenten worden, vaak onder dikke lagen
onkruid vandaan gehaald en zo goed mogelijk hersteld. Teksten op
stenen worden weer bijgewerkt. Dankzij de vrijwilligersgroep krijgt
een graf weer een naam, een naam die anders verloren zou zijn

gegaan in de tijd. Alle werkzaamheden gebeuren in goed overleg met
de Gemeente Apeldoorn.

Mocht u informatie willen over het werk van de Vrijwilligersgroep of
wilt u de groep ook steunen dan kunt u contact opnemen met de
heer Hans Kaal barchetta@hetnet.nl. Voor informatie over het
Monuta Charity Fund kunt u contact opnemen met één van de
uitvaartverzorgers van Monuta (055-5220236).

Henry van den Berg, Monuta Uitvaartzorg

Iedereen kan meedoen
Zwerfafval -  Onkruid - Hondenpoep  
in onze leefomgeving
U houdt toch ook uw eigen straatje 
schoon? of doe het samen met uw buren

Na een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek, verricht door
Bouwinvest samen met een aantal betrokken adviseurs, is
gebleken dat het beoogde totaalconcept van zorgwonen, zorg
en welzijn op het terrein van het voormalige Juliana
Ziekenhuis in Apeldoorn geen haalbare belegging is voor
Bouwinvest.  

Het was een traject waar alle betrokken partijen - initiatiefnemers,
gemeente, zorginstellingen, wijkraden, adviseurs en Bouwinvest -
veel tijd en energie in hebben gestoken. Sinds de eerste helft van
2013 is onderzocht of het beoogde zorgconcept als belegging
interessant zou zijn voor het in oprichting zijnde zorgvastgoedfonds
van Bouwinvest. Samen met initiatiefnemers Estea, Arcom en Nikkels
en de betrokken zorgaanbieders is een intensief proces doorlopen

om wensen en eisen helder te krijgen ten aanzien van het
programma, het ontwerp en huurafspraken.
De conclusie uit het haalbaarheidsonderzoek is dat het beoogde
zorgconcept vanuit beleggingsoogpunt van Bouwinvest niet
haalbaar is. Om deze reden zal Bouwinvest niet als belegger
optreden bij het beoogde zorgconcept en stopt Bouwinvest de
planontwikkeling hiervan. De komende periode wil Bouwinvest,
samen met de gemeente Apeldoorn en alle betrokken partijen, kijken
naar alternatieven hoe nu verder.

Heeft u nog vragen? Deze kunnen bij voorkeur per mail worden
gesteld aan Ines van Steenbergen (i.vansteenbergen@bouwinvest.nl).

Cor Bouman

Juliana locatie: Slecht mogelijke uitkomst na jarenlang plannen maken



Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189
Ugchelen

Welkom

Voor meer informatie: 
Kinderopvang Snoopy

Buitenschoolse opvang Woodstock
Tesselschadelaan 2, Apeldoorn

tel.: (055) 355 55 77
www.kinderopvang-snoopy.nl
info@kinderopvang-snoopy.nl

Dicht bij huis
een tweede thuis!

Kinderopvang Snoopy en Buitenschoolse opvang Woodstock

Jubileum
 Snoopy en Woodstock

Ju
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30 JAAR!

055-5216510

Schotweg 33
Apeldoorn

www.knippenbijrenee.nl
Knippen bij Renée
dames en herenkapsalon

méér dan alleen knippen!
       

055-5216510

  
enkapsalon

enée
dames en her

éRRRenéeRi  bijnippen bijKKKnippen bijK  
éér dan alleen knippen!mmé    

 
Apeldoorn

.nlenee.knippenbijrwww

eg 33Schotw

 
.nl
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Een moeder heeft net haar zoontje bij school afgezet en
scheurt nu in haar auto vlak langs u heen. U grijpt uw dochter
vast en voorkomt nog net dat zij met fiets en al tegen de
grond gaat. De vader van die tweeling uit groep 5 parkeert
voor de zoveelste keer zijn grote auto vlak voor de uitrit....

Zo maar even wat ergernissen rondom een school. Uw school? Bent u
degene die last heeft van andere ouders, of maakt u zich zelf ook wel
eens schuldig aan dit soort gedrag?

‘Wij gaan weer naar school’ of ‘De scholen zijn weer begonnen’. Het
zijn bekende slagzinnen uit de campagne van Veilig Verkeer
Nederland. Hierbij wordt de aandacht gevraagd voor de veiligheid van
de kinderen die door het drukke verkeer naar school gaan. Het zijn
echter niet alleen de kinderen die weer op weg naar school gaan,
maar ook hun ouders. En juist die ouders bepalen of het verkeer veilig
is rondom de school.

Verkeersgedrag wel verbeterd!
U zult wellicht de inhoud van dit artikel deels herkennen. Twee jaar
geleden heb ik ook over het (verkeers)gedrag rond de scholen
geschreven. Dit heeft er samen met een aantal preventieve en
repressieve acties toe geleid dat het aantal klachten, en dus ook
overtredingen bij de scholen, is afgenomen. Het blijft echter
voorkomen dat er te hard wordt gereden of dat er hinderlijk, of
gevaarlijk, wordt geparkeerd. De oorzaak is vaak dat de ouders haast
hebben en ‘ff snel’ de kinderen wegbrengen of ophalen. 

Bekeuren?
Het afgelopen jaar hebben wij als politie meerdere keren repressief

opgetreden tegen fout parkeerders
en hardrijders. De nodige
bekeuringen zijn uitgeschreven op
het moment dat de situatie ergens te
gevaarlijk werd en er veel klachten
van omwonenden kwamen. De
controles op snelheid in de 30-km
zones hebben we bewust vooral in de buurt van scholen uitgevoerd.
Het is voor ons niet mogelijk om dagelijks bij alle scholen in de wijk te
controleren. En laten we eerlijk zijn, eigenlijk zou dit ook niet nodig
moeten zijn. 

Gedragen!
U wilt toch ook niet de veiligheid van schoolgaande kinderen in
gevaar brengen? Houd rekening met de omstandigheden nabij
scholen. De meeste scholen hebben onvoldoende parkeergelegenheid.
Kom daarom zoveel mogelijk op de fiets naar school. Mocht dit niet
tot de mogelijkheden behoren, parkeer dan het voertuig op een
aangewezen plek in de buurt van de school. Ga wat eerder van huis en
matig uw snelheid in de buurt van de school. Let ook op het vervoer
van de kinderen. Zorg dat zij in de gordels of in kinderzitjes vervoerd
worden. 

Doe dit niet alleen om een eventuele bekeuring van de politie te
voorkomen. Doe dit voor de veiligheid van uw eigen kinderen. De politie
zal op gepaste tijden controles gaan uitvoeren. Ik hoop dat we dan
weinig bonnen hoeven te schrijven... Ik wens iedereen een veilig en
leerzaam schooljaar toe!

Ronald de Man 

Van de wijkagent

Onze kinderen gaan weer naar school!

Weet u wel hoe mooi onze
wijk is? Een grote diversiteit
aan huizen, wegen, groen-
voorziening en kinderspeel-
plaatsen. Ik zou deze pagina
heel eenvoudig kunnen vullen
met alle elementen waaruit
onze wijk is opgebouwd.

In de waan van de dag lopen,
fietsen of rijden we vaak door de
straten met vooral oog voor het
verkeer en helaas zien we niet al
het schoons.
Natuurlijk wil ik niet uw
aandacht van de weg af leiden,
maar wel wijzen op mooie
plekjes, mooie gevels en nog veel
meer bijzonderheden.
Vandaar deze nieuwe rubriek,
“Ken uw wijk”. 

Hierbij treft u een foto aan van
een markant punt of element in
de wijk.
Mocht u het herkennen laat het
ons dan weten. Uit alle goede
inzenders verloten wij een 

cadeaubon van 20 euro. Dit keer
kunt u reageren tot 15 oktober a.s.
bij het secretariaat van de wijkraad,
info@wijkraaddesprengen.nl

Hanneke Dusseldorp

Woon-zorgcentrum De Loohof,
Koning Lodewijklaan 2, zoekt
vrijwilligers voor:
l het assisteren bij de huis-

kamers van de pg- afdeling.
Dit zijn 2 huiskamers waar
dementerende ouderen
verblijven. Zij zouden het fijn
vinden als er een vrijwilliger
komt voor een praatje,
wandeling o.i.d.

l ook zoekt De Loohof
vrijwilligers voor het rond
gaan met de theekar op
vrijdagmiddag van 14:20 uur
tot ongeveer 15:30 uur

Aanmelden of meer info kan
via: Gertine van Weezel
Tel. 055-3578100 of
g.van.weezel@atlant.nl

OproepKen uw wijk
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De Robijn

Wat is gebeurd na sluiting van de Goede
Reede?
In mei 2011 gingen de deuren van De Goede
Reede definitief dicht. De bewoners kregen
nieuwe woonruimte aangeboden in De
Berkenhove aan de Koning Lodewijklaan, de
Loohof en elders. Goed geregeld dacht ik
toen ik dit hoorde. Top, er is voor deze
ouderen een nieuwe plek beschikbaar, zelfs
in onze wijk”. 
Zoals je wel vaker leest of hoort kan er bij de
situatie die toen ontstond wat onrust
ontstaan. Niet alleen voor de bewoners die
moeten verhuizen, maar ook voor de
omgeving.
“Wat gaat de eigenaar met het pand doen?”
Alle opties stonden nog open, van sloop en
nieuwbouw tot aanpassing en hergebruik
van het pand.

Onzekere tijden braken aan
De meeste bewoners van het
bejaardencentrum waren blij met hun
nieuwe, meestentijds wat ruimere en meer
bij de tijd horende, nieuwe woonruimte. 
Voor de omgeving voelde dat anders. Die
vroeg zich af wat er met het gebouw ging
gebeuren en maakte zich zorgen over
mogelijke geluidsoverlast en

parkeerproblematiek in de directe omgeving
van de eventuele nieuwe bewoners. Er zijn
meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor
de buurtbewoners, wijkraad, gemeente,
nieuwe eigenaar en projectontwikkelaar, om
de mogelijke overlast bespreekbaar te
maken en te kijken hoe het een en ander kan
worden voorkomen.

Klaarheid
De nieuwe eigenaar heeft besloten het
gebouw aan te passen en in te richten met
woonstudio’s. De doelgroep is jongeren die
het ouderlijk huis verlaten en op zoek zijn
naar een “warme plek” waar zij zich thuis
voelen. Ook de wat oudere single of
alleenstaande die na een eventuele
echtscheiding de draad weer oppakt zijn hier
van harte welkom. Het gebouw heeft nu ook
een nieuwe naam “de Robijn”. Gelukkig is het
tij gekeerd en zijn er vanuit de
buurtbewoners nauwelijks of geen klachten.
De huismeesters Dennis en Henk zijn hier
heel alert op. De balie naast de hoofdingang

is dagelijks van 13:00 tot 23:00 uur en in het
weekend van 18:00 tot 23:00 uur bemand en
eventuele klachten van buurtbewoners en
bewoners worden door hen direct opgepakt.
Een tip voor de buurtbewoner: Mocht er iets
zijn dat u graag kwijt wilt aan de bewoners
of huismeesters van de Robijn, stap er
binnen. Direct links bij de ingang ziet u
Dennis of Henk.

Ervaring Robijners
Een reden te meer om eens te horen van de
nieuwe bewoners wat zij nu vinden van de
woonomgeving en hoe dit toch wel voor
Apeldoorn bijzondere concept bevalt. In de
woonkamer van de Robijn werd ik
allerhartelijkst ontvangen door een van de
huismeesters Dennis en drie bewoners,
Marrick van den Esschert, Joyce Mastenbroek
en Adam van Donk. Drie bewoners met een
verschillende leeftijd, respectievelijk 24, 34
en 64 jaar en een variatie aan
levenservaring. 

Zij wonen met veel plezier in de Robijn. “Je
bent niet verplicht mee te doen aan de
sociale activiteiten maar het mag.“ “Je hoeft
je hier niet eenzaam te voelen.”
Marrick heeft van zijn moeder het laatste
duwtje gekregen om eens te gaan kijken in
de Robijn, “een vriend van mij ging hier ook
wonen”. Marrick heeft een opleiding gevolgd
als MMZ medewerker en heeft een baan.
“Het werd tijd om mijn vleugels uit te slaan
en op “eigen benen” te staan.”
Joyce had woonruimte nodig en vond deze
vrij snel in de Robijn en Adam woonde in het
westen van het land en las over de Robijn
tijdens een speurtocht op google. 

Nog maar 3 jaar geleden viel definitief
het doek voor woon- en zorgcentrum de
Goede Reede aan de Robijnstraat. Het
centrum voldeed niet meer aan de eisen
en na ruim 40 jaar werd het
bejaardencentrum gesloten. De meeste
bewoners hadden er vrede mee. “Het
huis stond al gedeeltelijk leeg en was de
laatste tijd wat ongezellig.”
Deze niet huiselijke en niet sfeervolle
situatie heb ik vorige week tijdens mijn
bezoek allerminst aangetroffen.
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Het huis is voorzien van 106 woonstudio’s die
variëren van 26 m2 tot 81 m2. Niet groot zult
u misschien zeggen, maar voor een persoon
voldoende. Iedere studio heeft een eigen
kleine keuken, badkamer en balkon en op
iedere verdieping staan 2 wasmachines en 2
drogers om vrij te gebruiken. De
appartementen worden gestoffeerd verhuurd.

Bij familiebezoek, het vieren van een
verjaardag of iets dergelijks is de ruimte op
de begane grond, een grote woonkamer met
televisie, een poolbiljart of serre beschikbaar. 
Voor de bewoners is een fitnessruimte,
zonnebank (tegen een kleine vergoeding) en
sauna ter beschikking. Ik zag ook een ruimte
voor een fysiotherapeut en een
schoonheidsspecialiste. Dennis vertelde: “
een mooie faciliteit, de bewoners kunnen
zelf een afspraak maken met de
schoonheidsspecialiste of fysiotherapeut,
daar zitten wij niet tussen.” 

Iedere dag komt ‘s-middags de kok van de
Robijn, Jurjen, in de professionele keuken.
De bewoners kunnen vooraf een keuze
maken uit een menu. Voor een heel redelijk
bedrag is het mogelijk iedere dag te
genieten van een gezonde maaltijd. Deze
maaltijd kan genuttigd worden in de
huiskamer maar ook in je eigen
appartement.
De kleinzoon van Adam (7 jaar) heeft zijn
draai hier wel gevonden. Hij is inmiddels niet
alleen de jongste oogappel van opa Adam
maar ook van Jurjen de kok. Dit zegt al
genoeg. Jurjen gaat flexibel om met de
wensen van zijn gasten.
Adam: “ Wij wonen hier als het ware in een
hotel in een villawijk.” Adam geeft mij nog
een aardige tip voor als je klein behuisd
bent. Hij heeft namelijk in zijn kamer 15
poefjes staan die hij gevuld heeft met zaken
die bij mij thuis in een kast zitten. Dit
slimme idee geeft veel bergruimte en
zitplaatsen. Misschien kunnen we de
kleinzoon van Adam op een stout spoor
zetten door de poefjes van plek te wisselen.
Dat wordt zoeken voor opa.

Adam vertelt: Ik was hier wezen kijken en
belde mijn dochter in Deventer met de
mededeling: “Hier ga ik wonen, het voelt hier
direct goed, het is echt iets voor mij”.

Joyce is de bewoner van de bovenste
verdieping van de Robijn. Het penthouse. Een
stuk groter dan de andere wooneenheden.
Joyce maakt met veel plezier gebruik van de
faciliteiten van de Robijn en voelt zich vooral
ook veilig. “Iedere dag is de huismeester
aanwezig. Een lampje kapot of, toen ik er zelf
was en de stroom valt in een appartement
uit, de huismeester komt er aan en het
probleem wordt verholpen. Dat voelt goed
en vertrouwd.

Marrick vertelt: Ik heb hier al veel nieuwe
vrienden gemaakt. “Met een aantal vrienden
uit het huis hebben wij voor oktober een
reisje naar Walibi georganiseerd.“

Adam heeft ook vrienden gemaakt in
Apeldoorn. Hij voelt zich thuis. Op de
Stationsstraat is de galerij van Bert Diks.
Samen met Bert heeft Adam een expositie in
Galerie PS20 aan de Stationsstraat met als
onderwerp: Contrasten, waarbij Bert de
beeldend kunstenaar is en Adam zorgt voor
het schrijf- en voorleeswerk. Helaas eindigt
deze expositie op 1 september 2014. Over
deze hobby van Adam en daarnaast zijn
sportieve activiteiten laat ik u in een volgend
wijknieuws meer weten.

De huismeesters
In het complex zijn twee huismeesters actief
in de weer om het de bewoners en ook de
omwonenden van De Robijn naar de zin te
maken. Voor de bewoners organiseren zij
iedere maand een filmavond in de
huiskamer, een zomerbarbeque, een
nieuwjaarsborrel, spelletjesavonden en
diverse andere activiteiten. 

Buurtparticipatie
Spontaan wordt aangeboden dat De Robijn
ook in is voor buurtparticipatie.

Wijkbewoners zijn van harte welkom om een
kijkje te nemen en kennis te maken met de
huismeesters en de gastvrije omgeving van
de Robijn. Mocht een buurtbewoner thuis
hulp nodig hebben, bijvoorbeeld met zijn of
haar computer, tuin of andere zaken, laat het
weten aan de huismeester Dennis of Henk.
Zij zorgen ervoor dat er contact wordt
gelegd tussen u en een van de behulpzame
bewoners. Dit geeft natuurlijk niet altijd een
garantie dat uw vraag wordt beantwoord
en/of opgelost, maar ik denk maar zo: niet
geschoten is nooit raak en mogelijk wordt u
op een plezierige manier geholpen met een
voor u lastig probleempje.

De enorme belangstelling voor De Robijn
vormt het bewijs dat er een grote behoefte
is aan deze vorm van wonen. Daarom is de
eigenaar De Bouwhuis Groep op zoek naar
nieuwe locaties om het “Edelwonen”
woonconcept verder uit te breiden.  
Ook deze nieuwe locaties zullen een naam
dragen van een edelsteen, om de
herkenbaarheid van het concept te vergroten.
Door de naam en kleur te koppelen aan de
locatie, het pand en de omgeving wordt wel
gezorgd voor een eigen uitstraling per project.
Inmiddels is het zusje van De Robijn in
Apeldoorn geboren. In het voormalig
Kinderziekenhuis aan de Koning
Lodewijklaan, huize Mary, komen 17 wat
luxere appartementen. Dit gebouw heet de
Smaragd en heeft uiteraard hetzelfde
woonconcept als De Robijn.

Indien je informatie wenst of belangstelling
hebt voor De Robijn of de Smaragd kun je
kijken op www.edelwonen.nl of loop even bij
Dennis of Henk naar binnen.

Voor mij was dit weer een kennismaking in
de wijk waar ik met veel energie en
enthousiasme van ben thuis gekomen. Joyce,
Marrick en Adam, het was leuk met jullie
kennis te maken en dank dat jullie mij een
kijkje hebben gegeven in “jullie” huis. 

Hanneke Dusseldorp
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Ook dit jaar werden in de Planetenlaan en de
Boszichtlaan de kinderen weer door hun

ouders verrast met een goed georganiseerde
buitenspeeldag. 

Sponsoren en de wijkraad maakten één 
en ander financieel mogelijk. 

Cor Bouman

Buitenspeeldag



Hoogakkerlaan 2, 7314 EL Apeldoorn  
Telefoon: 06 - 13 42 83 41 • E-mail: pedicurereijerman@live.nl  

Internet: www.pedicurereijerman.nl

Pedicurepraktijk Marianne Reijerman-Spijkerbosch

Hét adres voor het behandelen van
 

Likdoorns en eeltplekken

Schimmel- en ingroeiende nagels

Diabetische, reumatische en medische 
voetbehandeling

Wellness en cosmetische voetbehandelingen

Centraal kantoor De Goede Zorg
Loolaan 1, Apeldoorn. Wij staan voor u klaar!

U bent van 
harte welkom!
De Goede Zorg verleent zorg in heel Apeldoorn. Al meer 
dan 50 jaar. Aan ouderen, maar ook aan anderen die zorg nodig 
hebben. Of het nu gaat om thuiszorg, wonen in een zorgcentrum, 
dagbesteding of om ondersteuning, zoals personenalarmering; 
we staan voor u klaar. Zo nodig 24 uur per dag. Maar nog liever 
helpen we u om zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Op de 
manier zoals u dat wenst. Want, u bepaalt zelf wel hoe u leeft.

24 uur per dag
Wij staan dag en nacht voor 
u klaar. Snel en vakkundig. 
Dus heeft u hulp nodig, bel ons 
dan gerust.

Thuiszorg in heel Apeldoorn
U vindt ons op de volgende 
adressen:
•  1e Wormenseweg 350, 

gebouw dok Zuid
•  Eglantier 404, 

in het winkelcentrum
•  Loolaan 41, 

in gebouw Lindenhove

Of kom eens langs bij onze 
woonzorgcentra:
•  ,nozdnovA murtnecgroznooW  

Eendenweg 50
•  ,fohnetaM eD rumtnecgroznooW 

Warenargaarde 775
•  murtnecgroznooW 

De Veenkamp, Gemzenstraat 9

Direct contact?
Stuur een e-mail naar 
zorglijn@degoedezorg.nl.
Bel gratis 0800 - 0604
Of kijk op www.degoedezorg.nl.



SCHUTTERSWEG 88, APELDOORN  
055 - 355 21 87 | WWW.RTVSTEGEMAN.NL 

Ons assortiment biedt een geweldig aanbod hoog-

waardige merken. Van sounddock tot compleet 

home cinema-systeem en van koffiemachine tot 

alle denkbare inbouwapparatuur. Uiteraard met 

onze kenmerkende service. Kom langs en beleef de 

mogelijkheden.


