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Van de voorzitter
Op deze plaats wil ik
mijn verontschuldigingen aanbieden
aan de bezoekers
van de jaarvergadering die
waren gekomen
voor de presentatie “Power in de huiskamer”
over energie(-kosten) besparing. Zij kwamen
die avond voor niets. Nou ja, voor niets? Ze
hebben wel iets heel bijzonders
meegemaakt. Zij waren er getuige van dat
Cor Bouman, tot zijn grote verrassing, een
koninklijke onderscheiding kreeg voor zijn
verdiensten voor de wijkraad.
Als klap op de vuurpijl werd er nog een
tweede onderscheiding uitgereikt aan de
voormalig secretaris van wijkraad De Naald,
Hein Hillen. Hij kon niet op de
jaarvergadering van zijn eigen wijkraad zijn,
maar wel op de onze, waar we hem als
bijzondere gast bij de decoratie van Cor
hadden uitgenodigd. De verrassing voor Hein
was zo mogelijk nog groter.
Tja, om dan verder te vergaderen alsof er
niets te vieren was, dat gaat dan niet meer.
Dus volgde er een feestelijke bijeenkomst
met hapjes en drankjes.
Er was een troost voor de bezoekers die
tevergeefs voor de presentatie waren
gekomen. Zij konden de avond daarna
terecht op de jaarvergadering van wijkraad
De Naald, waar dezelfde presentatie werd
gegeven.
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In mijn toelichting op het algemeen
jaarverslag heb ik op de jaarvergadering er
bij stil gestaan dat er afgelopen jaar geen
grote projecten hebben gespeeld in onze
wijk, maar dat desondanks er toch heel wat is
gebeurd.
Grote ontwikkelingen vinden momenteel
vooral plaats net buiten onze wijk. Dan heb ik

Stadsdeelmanager (noord-west):
Wim Bergink, 055-5801424
w.bergink@apeldoorn.nl
Twitter: @055Noordwest
Wijkagent (noord-west):
Ronald de Man, 0900-8844
Vosselmanstraat 201, 7311 CL Apeldoorn
ronald.de.man@no-gelderland.politie.nl
Twitter: @polsprengen

het (natuurlijk) over de toekomst van het
AGOVV-terrein en over de verkeers- en
parkeerproblemen die de attracties in
Apeldoorn-west met zich meebrengen.
Recent is daar de sloop en herontwikkeling
van de Westpoint-locatie met de vestiging
van een supermarkt bij gekomen. Bij al deze
kwesties is wijkraad ook betrokken omdat ze
direct van invloed zijn op onze wijk.
Als je deze drie buitenwijkse kwesties naast
elkaar legt en vergelijkt, dan valt je op dat ‘de
gemeente’ de neiging heeft zich in lastige
situaties te manoeuvreren zodat ze zelf deel
van het probleem wordt. Ze heeft echter
grote moeite dat te erkennen.
De gemeente heeft zich op allerlei manieren
met het AGOVV-terrein bemoeid en heeft in
het verleden allerlei toezeggingen gedaan.
De gemeente reduceert de problematiek nu
tot een kwestie waarin AGOVV en wijkraden
tegenover elkaar staan. Naar eigen zeggen
heeft ze nauwelijks mogelijkheden om uit de
impasse te komen. Of AGOVV en de
wijkraden maar een veer willen laten. De
wijkraden willen echter dat de gemeente
afspraken nakomt.
Ook met de parkeersituatie in Apeldoorn-west
verkeert de gemeente in een lastige situatie.
In tegenstelling tot andere attracties beheert
de Apenheul niet haar eigen parkeerterreinen.
Ze heeft dus geen inkomsten op parkeervoorzieningen te verbeteren. De
parkeerterreinen zijn echter van de gemeente
en het parkeergeld wordt geïnd door Accres
die daarmee allerlei voorzieningen in stand
houdt. Verander je het beheer dan moet er
een andere financieringsbron voor die
voorzieningen gevonden worden.
Over de gang van zaken rond Westpoint
wordt momenteel regelmatig in de krant
geschreven.
De situatie rond Westpoint en het oppakken
van een toekomstvisie voor de westkant van
Apeldoorn zie ik als lichtpuntjes. Bedrijven
beginnen weer te investeren en de gemeente
gaat weer beleid maken. Ik wacht met
spanning op een doorbraak in de impasse
rond de Julianalocatie.
Ik wens u een mooie zomer.
Roelof Boekhold

Verslag Openbare jaarvergadering
Wijkraad De Sprengen
De voorzitter opent de vergadering en
heet een ieder van harte welkom, zowel
leden als wijkbewoners. Namens het
bestuur zijn aanwezig: Roelof Boekhold,
Cor Bouman en André Staal. Als
kandidaat-bestuurslid is Mariëlle
Kloosterman aanwezig.
Een speciaal welkom is er voor de
vertegenwoordigers van de diverse
gemeenteraadsfracties: Hans Wegman (CDA),
Gert-Jan Walgemoed (VVD), Ben Hendrikse
(GB), Ariana van Burg (GL); voor
stadsdeelwethouder Olaf Prinsen,
stadsdeelmanager Wim Bergink en voor
wijkagent Ronald de Man.
Afwezig met kennisgeving zijn mevrouw To
van Swol en de heer Jaap Timmer.
Mededelingen
Op de tafels ligt een presentielijst om in te
vullen. Met het aangeven van een e-mail
adres ontvangt u relevante informatie over
de wijk per e-mail. Als u twijfelt of u lid bent
vul dan gerust ja in, dit wordt gecontroleerd
met de ledenlijst.
De aankondiging en de agenda voor deze
vergadering is gepubliceerd in Wijknieuws
nr 53, op de website en in het Stadsblad van
25 maart 2015. Ook zijn per e-mail de leden
waarvan de adresgegevens bekend zijn,
geïnformeerd
Op de tafels liggen de notulen van de vorige
vergadering, het algemeen jaarverslag, de
door de voorzitter, penningmeester en
kascommissie getekende verkorte
jaarrekening en het financiële verslag. De
stukken kunnen worden meegenomen,
worden gedownload van de website of bij de
secretaris worden aangevraagd.
Uitsluitend voor leden is de gehele
jaarrekening op aanvraag beschikbaar.
Notulen jaarvergadering van 08 april 2014
Er zijn geen op- of aanmerkingen of
inhoudelijke vragen. Met dank aan de
notulist worden de notulen vastgesteld en
ondertekend door de voorzitter en secretaris.
Jaarverslag over het jaar 2014
De voorzitter geeft een toelichting. Er zijn
geen grote zaken of projecten aan de orde
geweest, maar diverse activiteiten waren
mooi op maat voor een bestuur van drie
personen. Het bestuur is ondanks dat toch op

zoek naar nieuwe bestuursleden. Er liggen
nieuwe uitdagingen vooral op sociaalmaatschappelijk terrein waar de wijkraad De
Sprengen een constructieve rol in wil spelen.
Hierna wordt het jaarverslag vastgesteld.
Financieel verslag over het jaar 2014
Er wordt een korte toelichting gegeven door
de penningmeester.
Bevindingen van de kascommissie
Controle van de jaarrekening 2014 is verricht
door de kascommissie die bestond uit
mevrouw To van Swol en de heer Rob. M.
Jerphanion. Door hen is vastgesteld dat de
jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
financiële positie van de wijkraad.
Steekproefsgewijs heeft de controle
plaatsgevonden en zij adviseren dan ook de
leden, het bestuur decharge te verlenen voor
het gevoerde financiële beleid.
Décharge van het bestuur
De voorzitter vraagt de vergadering op grond
van het tot heden besprokene en
goedgekeurde decharge te verlenen aan het
bestuur voor het gevoerde algemene en
financiële beleid. De vergadering stemt
hiermee in. De voorzitter bedankt, namens
het bestuur, de leden en de bewoners voor
het in het bestuur gestelde vertrouwen en
bedankt speciaal de leden van de
kascommissie. Vanuit de vergadering ontving
het bestuur een compliment over het
rentmeesterschap van gemeenschapsgelden.
Benoeming kascommissie
Als reserve lid voor het boekjaar 2014 had
zich vorig jaar aangemeld Jos Reijerink zodat
het bestuur hem voordraagt als lid van de
kascommissie. Rob M. Jerphanion is als lid
van de kascommissie over het jaar 2015
beschikbaar. Als reserve lid voor het boekjaar
2015 meldt zich aan Rinus Kamphuis. De
leden stemmen in met deze benoemingen.
Bestuursverkiezing
Aftredend is Cor Bouman die zich niet
herkiesbaar heeft gesteld. Jilke Veldman
heeft zich kort na haar benoeming in april
2014, teruggetrokken. Binnen de gestelde
termijn zijn geen (tegen-)kandidaten gemeld.
Mariëlle Kloosterman en Peter Julsing
hebben als kandidaats-bestuursleden ruim
een half jaar de bestuurvergaderingen

bijgewoond. Het Dagelijks Bestuur draagt
Mariëlle Kloosterman voor ter benoeming.
De voordracht van Peter Julsing wordt
wegens privé-omstandigheden,
aangehouden. Mariëlle stelt zich kort voor.
De vergadering heeft geen bezwaar tegen
haar benoeming. Zij wordt dan ook benoemd
en daarmee gefeliciteerd. Namens het
bestuur wordt er een oproep gedaan om
kandidaat-bestuursleden voor te dragen.
Afscheid van Cor Bouman
De voorzitter memoreert in een korte
toespraak de inspanningen die Cor heeft
getoond in de afgelopen jaren voor de
wijkraad. Hij wordt gezien als "Cor De
Sprengen".
De vergadering krijgt opeens een andere
wending als Olaf Prinsen, nu als locoburgemeester, Cor toespreekt. De bijzondere
verdiensten en intensieve inzet binnen de
wijkraad De Sprengen zijn niet onopgemerkt
gebleven. Bij Koninklijk Besluit van 16 maart
2015 heeft het Zijne Majesteit de Koning
behaagd Cor te benoemen tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Cor werd gekwalificeerd
als iemand die zich geruime tijd ten bate van
de samenleving heeft ingespannen en
anderen heeft gestimuleerd.
Decoratie Hein Hillen
Loco-burgemeester Prinsen was nog niet
klaar met zijn verhaal en liet Hein Hillen naar
voren komen. Ook Hein viel een Koninklijke
Onderscheiding ten deel voor zijn
verdiensten bij de Vereniging Officieren
Verbindingsdienst en bij de wijkraad De
Naald. Door Hein's afwezigheid 8 april bij de
jaarvergadering De Naald werden hem ook
de versierselen bij de benoeming tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau opgespeld.
Sluiting
De voorzitter stelt voor de rest van de agenda
te laten vervallen en de vergadering te
sluiten om met een hapje en een drankje bij
de feestelijke gebeurtenissen stil te staan. De
vergadering stemt daarmee in en de
voorzitter sluit de vergadering.
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Nieuwe
Nieuwe openingstijden:
openingstijden: maandag
maandag t/m
t/m vrijdag
vrijdagvan
van 08:00
08:00 -- 17:30
17:30 uur
uur
en
enook
ookop
opde
dezaterdag
zaterdagvan
van10:00
10:00 -- 12:00
14:00 uur
uur

BISTERBOSCH MAKELAARDIJ...
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.

M A K E L A A R D I J

FINANCIEEL ADVISEURS

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

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

Jaarvergadering

Afscheid met
een onverwacht slot

Zoals door mij bij de jaarvergadering
van 2012 tijdens mijn herverkiezing als
bestuurslid al was aangekondigd zou ik
deze functie nog hooguit drie jaar
willen uitoefenen. Gelukkig is dat,
ondanks wat lichamelijke problemen
gelukt. Maar nu, op de jaarvergadering
van 7 april 2015, was het moment van
afscheid aangebroken.

en instanties. Het is erg prettig te ervaren dat
je inzet over vele jaren gegeven, zo
gewaardeerd wordt, dit is ook gebleken uit
de vele reacties van wijkbewoners en
anderen. Met enige weemoed neem ik dan
ook afscheid van de wijkraad, maar zal één
en ander binnen de wijk met belangstelling
blijven volgen.
Het ga u goed!

Bij een afscheid ga je terugkijken naar het
verleden, uiteraard heb ik dat ook gedaan.
Zoals u in het vorige Wijknieuws hebt
kunnen lezen heb ik met veel plezier de
afgelopen 14 jaar voor de wijk en haar
bewoners mijn taken vervuld. Vooral het
bezig zijn voor de wijk bij de uitvoering van
grote projecten zoals Orpheus,
Belastingdienst en Pensioen- en
Verzekeringskamer heeft mij veel voldoening
gegeven.
Ja en dan het afscheid…
Na het officiële deel van de vergadering
deelde de voorzitter de vergadering mee dat
er in verband met het afscheid van mij, als
bestuurslid, één en ander geregeld moest
worden. Ik was dan ook totaal verrast toen de
schuifwand tussen de twee vergaderzalen
werd geopend. Een groot aantal familieleden,
collega wijkraad bestuursleden, politici,
wijkbewoners, gemeenteambtenaren etc.
kwam de vergaderzaal binnen. Dat was voor
mij al een verrassing, maar er volgde een nog
grotere verrassing. De stadsdeelwethouder

Cor Bouman
Foto’s en video
Van het afscheid van Cor zijn meer foto’s en
een video gemaakt. Op de website kunt u
bekijken.

Olaf Prinsen, maar dan in de rol van
locoburgemeester, nam plaats achter de
katheder en ik… ik had nog niets door. Hij
schetste uitvoerig wat ik voor de wijk en het
wijkgericht werken en voor collega wijkraden
heb mogen betekenen. En Cor ... die had nog
niets door totdat de locoburgemeester stelde
en ja nu wordt het helemaal officieel. Na een
inleiding volgde het “Het heeft de Koning
behaagd Cornelis Bouman te benoemen tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau” en ja toen
werd ik pas echt bewust van wat er gebeurde
en werd hierdoor enorm geraakt. Deze
Koninklijke onderscheiding is mogelijk
geworden op voordracht van vele personen
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Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Haarinstituut

Pedicurepraktijk Marianne Reijerman-Spijkerbosch
Haarwerken van Le Salon Tamara biedt voor iedereen
met een haarprobleem direct een passende oplossing.
Wij zijn officieel erkend en onze specialisten zorgen
voor modieuze en trendy kapsels. Daarnaast kunt
u terecht voor de gebruikelijke haarverzorging
of heerlijk ontspannen de meest uiteenlopende
behandelingen ondergaan in onze schoonheidssalon. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Hét adres voor het behandelen van
Likdoorns en eeltplekken
Schimmel- en ingroeiende nagels
Diabetische, reumatische en medische
voetbehandeling
Wellness en cosmetische voetbehandelingen
Hoogakkerlaan 2, 7314 EL Apeldoorn
Telefoon: 06 - 13 42 83 41 • E-mail: pedicurereijerman@live.nl
Internet: www.pedicurereijerman.nl

Wij bieden:
• Privacy • Vrij parkeren
• Echt haar en microweb fiber haar
• Contracten met alle zorgverzekeraars

Koning Lodewijklaan 158
7314 GL Apeldoorn
Tel 055- 355 36 15
Meidoornerf 4, 8071 AP Nunspeet
Tel 0341- 25 44 85
info@lesalontamara.nl

www.lesalontamara.nl

Van de wijkagent

Vakantie en woninginbraken
De vakanties staan weer voor de deur. Een tijd waarin we er
met z’n allen op uit trekken. Voor inbrekers weer een ideale
periode waarin zij hun slag kunnen slaan.
‘Vanaf morgen lekker een aantal weken naar Zuid-Frankrijk’. ‘Volgende
week eindelijk vakantie’. Hoe onschuldig het ook lijkt, het
aankondigen van een vakantie op Facebook of andere sociale media
werkt inbraken in de hand. De moderne inbreker maakt steeds meer
gebruik van de sociale media en vindt op een sluwe manier, van
achter de computer, zijn doelwit.
De inbreker zoekt via sociale media naar mensen die hun
vakantieplannen aankondigen. Met zoektermen zoals ‘vakantie’ en
‘zon’ kunnen inbrekers achterhalen op welk adres mensen afwezig
zijn. Het is dan ook verstandig om niets over de vakantieplannen aan
te kondigen. Bespreek dit als ouder ook met uw kinderen; juist zij
communiceren veel op sociale media. Niemand wil na de vakantie
thuis komen in een huis waarin is ingebroken, toch?.

het nummer 0900- 8844. Bij een
verdachte situatie liever direct via
het alarmnummer 112. Alle
informatie is welkom. Zo zorgen we
er samen voor dat uw buurt veilig en
leefbaar blijft.
Zijn uw spullen voorzien van een
nummer?
Het is belangrijk om uw spullen te
registreren. Als er thuis wordt
ingebroken, is dat erg vervelend. Iedereen wil het liefst dat de politie
de dader zo snel mogelijk oppakt en dat de gestolen spullen terug
komen. Voor de politie is het belangrijk dat mensen een duidelijke
omschrijving kunnen geven van de gestolen bezittingen. Dit is niet
alleen nodig voor de opsporing van de goederen, en daarmee van de
dader, maar ook om gestolen spullen terug te kunnen geven aan de
rechtmatige eigenaar.
Uit analyses blijkt dat vooral sieraden, geld, computers (ook laptops)
en communicatieapparatuur favoriet zijn bij de woninginbreker. De
politie adviseert om van sieraden foto’s te maken en van apparaten in
elk geval de serienummers te noteren. Van mobiele telefoons is vooral
het zogeheten Imei-nummer van belang. Imei-nummer staat vermeld
op de verpakking en in de telefoon.
Laptops, tablets en andere digitale apparaten zijn vrij eenvoudig te
voorzien van ‘track en trace’ software. Dankzij deze software, die
gebruikt maakt van de GPS zender van het apparaat, kunt u vanaf een
andere computer zien waar de GPS (en dus het apparaat) zich bevindt.
Meer informatie hierover is via de verkoper van het apparaat of via
internet te krijgen. Tenslotte adviseer ik u om niet te veel contant geld
thuis te bewaren en om waardevolle spullen niet in het zicht te
leggen. Meer preventietips zijn te vinden op www.politiekeurmerk.nl.

Hierbij een paar preventietips om de kans op een inbraak te
verkleinen.
l Vertel uw buren dat u op vakantie bent en vraag hun om uw
woning extra in de gaten te houden.
l Mochten de buren in het bezit zijn van een sleutel van uw woning,
vraag ze dan om regelmatig de post uit de brievenbus te halen en
het licht op onregelmatige tijden aan/uit te doen.

Rest mij nog om u alvast een prettige, en vooral veilige, vakantie te
wensen !
Uw wijkagent,
Ronald de Man

Whatsapp groep
Ook doe ik hierbij een beroep op uw oplettendheid in de buurt. In
sommige wijken, zoals in de Parken, zijn door bewoners Whatsappgroepen opgericht om de sociale controle in de straat of buurt te
vergroten. Via de gezamenlijke Whatsapp-groep houdt men elkaar op
de hoogte van verdachte situaties en, waar nodig, wordt de politie
gebeld. Misschien kunt u de oprichting van zo’n Whatsapp-groep met
uw buren bespreken. U kunt dan contact met mij opnemen zodat wij
afspraken kunnen maken over een goede samenwerking met de
politie.
Sociale controle is in ieder geval een middel om de inbreker uit de
straat te houden. Mocht u een verdacht persoon zien lopen, een
verdachte auto zien rijden of iets anders opmerken in de straat dat
niet gebruikelijk is, schroom niet om de politie te bellen. Dit kan via
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Verzekeren?
Pensioen regelen?
Hypotheek regelen?
Prima, maar kies eerst
een goede adviseur!

Prins Willem Alexanderlaan 727
7311 ST Apeldoorn
Tel. 055-3558555 Fax 055-3558879
E-mail: info.apeldoorn@meeus.com
Website: www.meeus.com

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

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn
055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl

Visie

De westrand van Apeldoorn over 10 tot 20 jaar
Het is al weer 6 jaar geleden dat het college van burgemeester en wethouders een
startnotitie vaststelde over de relatie tussen de stad en het landelijk gebied van
Apeldoorn. Apeldoorn is niet alleen een grote stad, maar ook een gemeente met een
aanzienlijk landelijk gebied, inclusief dorpen. De centrale vraag in de notitie was wat
de kwaliteiten van de stad en van het landelijk gebied van Apeldoorn zijn en hoe
die elkaar zouden kunnen versterken. Al die kwaliteiten bij elkaar bepalen
uiteindelijk de identiteit van Apeldoorn. In de notitie werd onder meer aandacht
besteed aan de gebieden waar de stad en het landelijk gebied elkaar ontmoeten:
de stadsranden. De slotsom was dat die gebieden bijzondere mogelijkheden bieden.
Het college nam zich vervolgens voor om die mogelijkheden verder te ontwikkelen.
Na de vaststelling van de startnotitie is er
van dat voornemen niet veel terecht
gekomen. Het opstellen van de structuurvisie
- die overigens duidelijk beïnvloed is door de
startnotitie - had prioriteit. Daarna werd de
aandacht van de gemeente vooral in beslag
genomen door de financiële problemen en de
daaruit voortvloeiende reorganisatie. Het
hoofd stond niet naar het vormen van nieuw
beleid, er was geen geld voor en de
economische situatie was er ook niet naar.
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De omstandigheden zijn inmiddels ten
gunste veranderd. De gemeente lijkt er
financieel bovenop te komen, de
reorganisaties zijn achter de rug en ook de
economie lijkt aan te trekken. De gemeente
heeft de draad weer opgepakt en besloten
om de toekomst van de stadsranden onder
de loep te nemen, waaronder de westrand
van Apeldoorn. De eerste stap is dat zij
verschillende maatschappelijke groepen
heeft uitgenodigd om van hen te horen hoe
ze aankijken tegen de (mogelijke)
ontwikkelingen in de westrand van de stad.
Zo heeft de gemeente ook de wijkraden Brink
en Orden, Berg en Bos, De Sprengen en De
Naald uitgenodigd voor een gesprek.
Het gesprek vond plaats op 13 april.
Gedurende ruim twee uur spraken we onder
meer over de kwaliteiten die behouden
moeten blijven (bos en groen). We bespraken
ook de toekomst van de attracties. Het

algemene idee was dat er geen bezwaar is
tegen hun aanwezigheid, als de huidige
verkeers- en parkeerproblemen maar worden
opgelost. Daar ligt nog een forse uitdaging
voor de toekomst, zeker als attracties willen
groeien.
Verkeer kwam ook nog op een andere manier
aan de orde. Zeker als het economisch beter
gaat, zal de capaciteit van de verkeersring
rond Apeldoorn aan de westkant van
Apeldoorn zijn maximum naderen. Dat zal
om maatregelen vragen. Welke zullen dat
zijn? De hele ring vierbaans? Of moeten we
op zoek naar fundamenteel andere
oplossingen?
Een volgend onderwerp was de toekomst van
de sportparken. Nu al zien we dat het
ledental van veel sportverenigingen
terugloopt. De verwachting is dat die in de
toekomst nog veel verder zal teruglopen.
Verenigingen zullen fuseren of worden
opgeheven. De vraag is wat je met de
vrijgekomen sportvelden gaat doen en welke
ontwikkelingen je een kans wil geven.
Moeten dat ontwikkelingen zijn die
aansluiten bij het huidige gebruik, of mogen
het ook heel andere activiteiten zijn? Waar
zou in 2030 behoefte aan zijn? Lastige
vragen.
structuurvisie 2030
versie b&w, maart 2013

BUITENSTAD
apeldoorn biedt ruimte

Het laatste onderwerp was de leefbaarheid
van de wijken. Wat kunnen gemeente en
bewoners er aan doen om het gebied
boomrijk en groen te houden? Wat gaan we

doen om het gebied levendig te houden?
Momenteel is het beleid er veelal op gericht
om bedrijvigheid en wonen van elkaar te
scheiden. Dat levert rust op, maar het gaat
ook ten koste van de levendigheid. Is het een
optie om weer meer bedrijvigheid in de
wijken te halen? En hoe doe je dat doen?
Hoe nu verder? Met alles wat de gemeente in
de gesprekken heeft gehoord, gaat zij een
aantal toekomstscenario’s opstellen. De
gemeente wil die scenario’s dan graag aan
bewoners en bedrijven voorleggen en ze met
hen bespreken, zodat zij een goed en
gesteund voorstel kan voorleggen aan de
gemeenteraad.
De vraag waar de gemeente mee zit is, hoe ze
dat het beste kan aanpakken. Ze heeft de
wijkraden daarover om advies gevraagd. Voor
de wijkraden is da echter ook een lastige
vraag. Daarom leggen we vraag ook aan u
voor:
Op welke manier kan de gemeente bewoners
en bedrijven het best betrekken bij de
discussie over de toekomst van de westrand
van Apeldoorn?
Uw suggesties zijn van harte welkom!
Roelof Boekhold
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Wijkbewoners aan het woord

Sociale veranderingen
Het zal u niet onbekend zijn dat op 1 januari
van dit jaar in het sociale domein veel
aanpassingen hebben plaats gevonden.
Veel taken van de rijksoverheid zijn
overgegaan naar de gemeenten. De
gemeenten moeten er voor zorgen dat de
bewoners in de gemeente zo lang mogelijk
thuis kunnen blijven wonen. Een lastige taak
op de schouders van niet alleen de
gemeente, maar ook op de schouders van
allen die betrokken zijn bij de zorg voor
ouderen en gehandicapten. De
ondersteuning door de gemeenten is aan
richtlijnen gebonden, de zogenaamde Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) zorgt ervoor dat iedereen zo lang
mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en
kan meedoen in de samenleving. Soms is
daar ondersteuning bij nodig. Een
medewerker van het Wmo-loket gaat samen
met u in gesprek over uw
ondersteuningsvraag. Dit gesprek kunt u op
het stadhuis voeren, maar ook bij u thuis.
Uiteraard is het mogelijk en kan het prettig
zijn als bij dit gesprek een familielid, goede
buur of vriend aanwezig is. Tijdens dit
gesprek wordt besproken wat u zelf nog kunt
en hoe familie, bekenden of vrijwilligers een
bijdrage kunnen leveren. Wanneer u niemand
heeft die u bij dit gesprek kan ondersteunen
dan heeft de gemeente een onafhankelijke
cliëntondersteuner beschikbaar, die u kan
helpen met vragen stellen tijdens dit
gesprek. In het gesprek wordt er vooral
gekeken naar wat u wél kunt, in plaats van
wat u niet kunt. Natuurlijk wordt er rekening

Idee 1

Berkenhove
Enkele jaren geleden schreven we over de
faciliteiten van de Berkenhove. Nog steeds
is het mogelijk om hier te genieten van een
heerlijke maaltijd. U kunt hier terecht met
vrienden, familie en uiteraard ook alleen.
Er is altijd een gastvrouw aanwezig die u
verder helpt.
Wekelijks word een bridgemiddag
georganiseerd, kunt u speksteen snijden,
sieraden maken, bloemschikken, deelnemen
aan groepsgesprekken en uitstapjes maken.
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mee gehouden dat niet iedereen mensen in
de buurt heeft die hem of haar kunnen
helpen en dat hulp of ondersteuning nodig
blijft. In het gesprek kunt u vragen stellen en
vertellen over uw persoonlijke situatie.
Naar aanleiding van dit gesprek, wordt er een
ondersteuningsplan gemaakt. Dit plan krijgt
u na het gesprek thuis gestuurd. In het plan
staan de uitkomsten van het gesprek.
Namelijk wat uw ondersteuningsvraag is en
wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn. In
het plan staat ook of u een eigen bijdrage
voor de ondersteuning moet betalen. Als u
ondersteuning van de Wmo nodig heeft,
staat beschreven wat dat dan is. Dit zijn
algemene voorzieningen (bijvoorbeeld
maaltijdservice) of maatwerkvoorzieningen
(bijvoorbeeld woningaanpassing). De
algemene voorzieningen zijn beschikbaar
voor iedere burger die daar behoefte aan
heeft. Een maatwerkvoorziening komt alleen
tot stand door een besluit van de gemeente.
U kunt elke werkdag tussen 08.30 en 12.00
uur bellen om een afspraak te maken met één
van de consulenten van het Wmo-loket. Het
telefoonnummer is 14 055. Ook op de site van
de gemeente Apeldoorn is meer informatie te
vinden over het Wmo-loket. Nadat u zich
heeft aangemeld bij het Wmo-loket, komt een
medewerker bij u voor een gesprek om samen
met u te kijken wat u nodig heeft.
Persoonsgebonden budget (PGB)
De gemeente kan onder voorwaarden een
persoonsgebonden budget (PGB) verstrekken.
Met een PGB kan de cliënt de ondersteuning
zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op
de eigen rekening. De Sociale

Verzekeringsbank zorgt voor de betaling aan
de hulpverlener.
Eigen bijdrage
Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een
eigen bijdrage voor ondersteuning die u thuis
krijgt volgens de WMO 2015. Het Centraal
Administratiekantoor (CAK) int de eigen
bijdrage voor een maatwerkvoorziening. De
hoogte is afhankelijk van uw inkomen,
vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.
Voor een globale indicatie van de hoogte van
uw persoonlijke bijdrage kunt u terecht op de
website van het CAK. Het bedrag kan
afwijken van wat u uiteindelijk moet betalen.
Het is echt een globale indicatie.
Hanneke Dusseldorp
Idee 2

Apeldoorn gemak of
Apeldoorn feestgemak
Een adres waarop we werden geattendeerd
om ook eens te kijken. Voor klussen in en
om het huis, hulp bij verhuizen, computerproblemen, schoonmaak kunt u contact
opnemen met het Apeldoorns gemak.
Om “een makker” aan te vragen kunt u ook
bellen met 06 1145 0072 of een mail sturen
naar contact@apeldoornsgemak.nl.
Kijk ook eens op de website:
www.apeldoornsgemak.nl

Initiatief 2:

Het Kleine Vermaeck
Het Kleine Vermaeck is een kleinschalig
initiatief van twee goede vriendinnen, Sonja
Berkhout en Hilde Romkes. Het Kleine
Vermaeck levert vooral maatwerk op het
gebied van gezellige dingen doen. U geeft
aan waar uw behoefte ligt en wat u graag
zou willen. Dikwijls kunnen mantelzorgers
hiermee tijdelijk ontzorgd worden.

Activiteiten in groepsverband
Samen met vrienden en/of vriendinnen iets
gezelligs ondernemen
Mocht u in groepsverband een uitstapje
willen maken? Dat kan natuurlijk ook. Het
Kleine Vermaeck zorgt voor het vervoer en
desgewenst de organisatie.

Initiatief 1:

Fietsen, servies,
klein meubilair
Een ander initiatief. Ik was in gesprek met
Martin Smit aan de Saffierstraat 39.
Wat kan Martin voor u betekenen?
Martin knapt sinds een aantal jaren fietsen
op, maakt van oude fietsen en onderdelen
weer bruikbare exemplaren waar hij
mensen een groot plezier mee doet.
Daarnaast verzamelt Martin overtollige
huisraad zoals bestek, serviesgoed, klein
meubilair, speelgoed, beddengoed,
gereedschap, schroeven en spijkers.
Hoe gaat Martin te werk?
Door zijn netwerk zorgt hij ervoor dat
bovengenoemde artikelen weer worden
bezorgd, daar waar ze hard nodig zijn.
Martin vertelt: “Ik heb veel ruimte thuis
waar ik niets mee deed. Zo is het idee
ontstaan om gebruiksvoorwerpen en
voedsel op te slaan en te verspreiden onder
mensen die hier dringend behoefte aan
hebben.”
Contact
Mocht u zelf in nood zitten of iemand
kennen die dringend zit te springen om iets
en daarvoor de financiële middelen even
niet beschikbaar heeft, neem dan contact
op met Martin, telefoonnummer 06 393
27875. Wellicht kan hij u verder helpen.
Uiteraard zijn fietsen en andere goederen,
voedsel waarvan de houdbaarheidsdatum
nog niet is verstreken, van harte welkom
aan de Saffierstraat 39.

Mocht u een
verjaardag willen vieren
of feestje willen geven dan
kunt u de zorg hiervoor met
een gerust hart overlaten aan
Het Kleine Vermaeck.
Kortom: De voorkeur van de cliënt
om iets te gaan doen of (laten) organiseren
is leidend.

Wat kan Het Kleine Vermaeck voor u
betekenen?
Het kan bijvoorbeeld een museum- of
theaterbezoek zijn, een wandeling, nordic
walken, zwemmen, fietsen, een workshop
bloemschikken, gewoon samen een kop
koffie of thee drinken, u vergezellen en
helpen met het gaan naar een supermarkt,
bibliotheekbezoek of het bezoek aan een
arts. Maar wat denkt u van een bezoek aan
de bloembollenvelden? Zo zijn er legio
uitstapjes waarvoor u terecht kunt bij Het
Kleine Vermaeck.
Bij u thuis kunnen Sonja of Hilde samen met
u lezen, spelletjes doen, u helpen met het
werken met de iPad, computer en/of uw
mobiel.

Tarieven
Het basistarief voor gezelschap en/of
begeleiding op maat is € 19,95 per uur,
inclusief BTW.
Voor uitstapjes in groepsverband gelden
groepstarieven.
Belangstelling?
Heeft u belangstelling voor Het Kleine
Vermaeck kijk dan eens op de website:
www.hetkleinevermaeck.nl of bel Hilde
(06-1850 0725) of Sonja (06-2701 2777).
Een van deze dames maakt dan een
afspraak met u voor een geheel vrijblijvend
kennismakingsgesprek bij u thuis; uiteraard
kan, indien u dit wenst, een familielid hierbij
aanwezig zijn. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt uitgelegd wie Hilde en Sonja
zijn en hoe zij werken.

Initiatieven in de wijk
Door het groeiend aantal ouderen in onze
samenleving, de verschuiving van taken van
de overheid naar de gemeenten en de
recessie, kunnen de ouderen en minder
bedeelden onder ons tussen wal en schip
raken. Een niet wenselijke situatie waar
gelukkig een aantal wijkbewoners oog voor
heeft. Zij bieden een helpende hand op het
moment dat een buur of vriend hierom
verlegen zit.
Naast deze hand- en spandiensten van de
goede buur en het vaak intensieve werk van

de vele mantelzorgers hebben wij in de wijk
ook de wat meer zakelijke initiatieven. Een
aantal van hen hebben wij onlangs
gesproken.
De wijkraad herkent de problemen die op de
wijkbewoners afkomen en zoekt samen met
andere wijkbewoners naar oplossingen. Om
die reden komen we graag in contact met
vrijwilligers die mee kunnen/willen helpen.
Mail naar info@wijkraaddesprengen.nl
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Kinderopvang Snoopy en Buitenschoolse opvang Woodstock
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Dicht bij huis
een tweede thuis!

Voor meer informatie:
Kinderopvang Snoopy
Buitenschoolse opvang Woodstock
Tesselschadelaan 2, Apeldoorn
tel.: (055) 355 55 77
www.kinderopvang-snoopy.nl
info@kinderopvang-snoopy.nl

Welkom
Eglantier 231, an 67,
Koninginnela 139
Schuttersweg
Apeldoorn
189
Ugchelseweg
Ugchelen

Van de stadsdeelmanager

Stadsdeelaanpak!?
Vroeger, toen alles beter was, wist de
gemeente precies wat goed voor u was.
De gemeente bedacht wat er moest
gebeuren en deed dat ook. Als u geluk
had werd het u nog van te voren
verteld, maar vaak ontdekte u pas
achteraf wat de gemeente in al haar
wijsheid voor u had besloten.

Dat proberen we tegenwoordig anders te
doen. Voor veel projecten gaan we van te
voren met wijkraden in gesprek en meestal
leiden dergelijke gesprekken wel tot kleinere
of grotere aanpassingen in de plannen. En als
het om de uitvoering gaat van b.v.

wegwerkzaamheden maken we afspraken
met aannemers die voor maatwerk zorgen in
individuele gevallen.
Maar af en toe willen we wat verder naar de
toekomst kijken en samen met
bewoners(organisaties) nadenken over die
toekomst. Waar heeft een wijk over 5 of 10
jaar behoefte aan? Wat zijn de structurele
knelpunten en uitdagingen in een wijk? En
wie moet die oppakken? Wat
is de rol van gemeente,
bewoners, anderen?
Een jaar of 10 geleden
hebben we hiervoor de
‘Stadsdeelaanpak’ bedacht.
Per stadsdeel, vaak
bestaande uit meerdere
wijken, werd aan bewoners
gevraagd mee te denken
over die toekomst. Dat leidde
tot een ‘Toekomstagenda’
van bewoners voor het
betreffende stadsdeel en een
‘Stadsdeelplan’ waarin de
wensen uit die
Toekomstagenda werden
vertaald in concrete
maatregelen.
Dat was een mooie stap,
maar is het nu nog steeds de
beste werkwijze? Dat is een vraag waar
gemeente en wijkraden nu met elkaar over
nadenken. Hoeveel bewoners zijn eigenlijk
actief betrokken geweest bij het opstellen
van de Toekomstagenda? Is het schaalniveau
van een stadsdeel niet veel te groot om het

voor veel bewoners interessant te maken? En
hoe kunnen we het nog veel meer van de
bewoners zelf maken? Kortom: kan het
beter? En hoe dan?
Ik ben benieuwd naar uw ideeën hierover.
Laat het me weten via onderstaand
mailadres. Ik zal alle ideeën zowel intern
binnen de gemeente als met uw wijkraad
bespreken. En uiteraard kom ik er een
volgende keer graag op terug!
Wim Bergink
Stadsdeelmanager
w.bergink@apeldoorn.nl
PS:
Uw wijk maakt deel uit van het stadsdeel
Noordwest en ook voor dit stadsdeel zijn
samen met bewoners plannen gemaakt.
Was u daarvan op de hoogte? U kunt de
plannen nog steeds inzien via de website
van de gemeente:
http://www.apeldoorn.nl/ter/digitaalloket/
Wonen-en-uw-buurt/Dorpen-en-wijken.html

Weet u het antwoord?
Regelmatig ontvangen wij vragen uit de
wijk. Die proberen we dan zo goed mogelijk
te beantwoorden. Soms weten we het
antwoord echter niet en kunnen we het zelf
ook niet achterhalen. Weet u het antwoord?
Laat het ons weten.
De vraag:
Als bewoner in de wijk West ben ik benieuwd
naar de herkomst van de grote zwerfkeien
gelegen op de splitsing
Soerenseweg/Badhuisweg. Ik lees hier niets
over in het jubileumboek 2013. Weet u hier
meer van??
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Berichten van de website

Ken uw wijk

Wijknieuws en website vullen elkaar aan. Niet alles wat in het
Wijknieuws plaatsen we op de website en andersom. Elk
medium heeft zijn sterke en minder sterke kanten en daar
proberen we zo goed mogelijk gebruik van te maken.

Op de opgave in Wijknieuws 53 hebben we geen reacties
ontvangen. Blijkbaar was die te moeilijk.

Wilt u compleet op de hoogte blijven kan kunt u er niet omheen om
van tijd tot tijd ook onze website te
bezoeken: www.wijkraaddesprengen.nl.
Door met uw mobiele telefoon of tablet de
QR-code hiernaast te scannen, komt u er ook.
Een programma om QR-codes te scannen
kunt u downloaden van de AppStore.
Sinds het verschijnen van Wijknieuws 53 zijn onder meer de volgende
berichten op de website verschenen:
Gemeentelijke bekendmakingen
Wekelijks nemen we uit het Stadsblad de gemeentelijke
bekendmakingen over die betrekking hebben op onze wijk. U kunt
inmiddels alle bekendmakingen raadplegen sinds begin dit jaar.
Verkeersstatistieken Schuttersweg
Op voordracht van de wijkraad plaatst de gemeente
snelheidsdisplays langs wegen in onze wijk. De display bewaart de
uitgevoerde snelheidsmetingen en van tijd tot tijd worden die
metingen uitgelezen. Op de website kunt u de snelheidsstatistieken
raadplegen die we onlangs over de Schuttersweg ontvingen.
Cor Bouman koninklijk onderscheiden
De uitreiking van de koninklijke onderscheiding aan Cor Bouman is
op video en foto vastgelegd.
Evenementenkalender Park Berg en Bos en omgeving
Periodiek ontvangen wij van Accress een overzicht van de
activiteiten die in Apeldoorn-west plaats vinden.

Wie van u weet waar wij dit
keer de foto hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk 1 juli.
U kunt hier voor mailen naar
het secretariaat van de
wijkraad,
info@wijkraaddesprengen.nl.
Onder de goede inzenders
wordt een cadeaubon van
20 euro verloot.
Hanneke Dusseldorp

Wijknieuws, ook voor uw kopij
Het Wijknieuws is niet alleen van de wijkraad, maar ook voor
de wijkbewoners. Heeft u een artikel voor het Wijknieuws of
een idee daar voor? Laat het de redactie weten.
Voor het plaatsen van artikelen in het Wijknieuws geldt een aantal
spelregels:
l U moet in de wijk wonen, er uw bedrijf hebben of een andere
specifieke relatie met de wijk hebben.
l Uw kopij moet in het bijzonder betrekking hebben op de wijk of
specifiek gericht zijn op de wijkbewoners. Kopij van algemene
aard wordt niet geplaatst.
l Kopij mag geen commercieel oogmerk hebben.
l De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten.
l De redactie beslist of kopij wordt geplaatst.
Kopij voor Wijknieuws 55 kunt u uiterlijk 31 augustus inleveren bij de
wijkraad.

Website, ook voor uw berichten

Nieuwe buren?
Vertel het de wijkraad!
Heeft u nieuwe buren gekregen? Laat het de wijkraad weten. Dan
verwelkomen wij onze nieuwe wijkbewoners met een aardige
attentie
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Deze website is van de wijkraad, maar ook voor de wijk. Heeft u
een bericht dat van belang is voor de wijk? Mail die dan aan de
wijkraad!
Voor het plaatsen van berichten zijn er wel een aantal spelregels:
l U moet in de wijk wonen, er uw bedrijf hebben of een andere
specifieke relatie met de wijk hebben;
l Uw bericht moet in het bijzonder betrekking hebben op de wijk
of specifiek gericht zijn aan de wijkbewoners. Berichten van
algemene aard worden niet geplaatst.
l Berichten mogen geen commercieel oogmerk hebben.
l De redactie behoudt zich het recht voor berichten in te korten.
l De redactie beslist of een bericht geplaatst wordt.

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:
• 1 e Wormenseweg 350,
gebouw dok Zuid
• Eglantier 404,
in het winkelcentrum
• Loolaan 41,
in gebouw Lindenhove

Of kom eens langs bij onze
woonzorgcentra:
• Woonzorgcentrum Avondzon,
Eendenweg 50
• Woonzorgcentrum De Matenhof,
Warenargaarde 775
• Woonzorgcentrum
De Veenkamp, Gemzenstraat 9
Direct contact?
Stuur een e-mail naar
zorglijn@degoedezorg.nl.
Bel gratis 0800 - 0604
Of kijk op www.degoedezorg.nl.

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

Ons assortiment biedt een geweldig aanbod hoogwaardige 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.

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

