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(Voorzitter)
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf ligt
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Koninginnedag een paar dagen achter ons. Wat op die

(Secretaris/

dag aan de rand van onze wijk plaatsvond, houdt de

Penningmeester)

gemoederen sterk bezig. Het valt mij op hoe heftig de
reacties zijn. Dat we allemaal via de televisie getuigen

Dusseldorp. We prijzen ons gelukkig met deze bezetting

konden zijn, speelt daarbij waarschijnlijk een belangrijke

van het bestuur. Daarmee is de continuïteit voor de

rol. We hadden er zelf kunnen staan. Een gruwelijke

komende jaren verzekerd.

E. van Engelen

gedachte. We leven allemaal mee met de slachtoffers en

We kunnen trouwens terug zien op een bijzonder goede

(Bestuurslid)

hun naasten.

jaarvergadering. De presentatie van de heer Jaap Timmer

Op het moment dat u deze woorden leest ligt

met als titel “Burger, buurt en bondgenoten” was ons als

Koninginnedag ruim drie weken achter ons. De

bestuur uit het hart gegrepen. Zoals ieder jaar het geval

herdenkingen hebben plaats gevonden. Het dagelijks

is, verdiende ook deze keer de lezing meer toehoorders.

Y. Boersma-Gordijn

leven heeft voor de meeste van ons zijn routine hernomen.

(Bestuurslid)

De eerste schrik is voorbij. Via de media hebben we kennis

Tot slot wijs ik u op de mogelijkheid om in te spreken op

genomen van nieuwe drama’s, die in ernst niet onder doen

de concept-Verkeersvisie 2010 - 2020 van de gemeente

voor wat bij ons op Koninginnedag gebeurde.

Apeldoorn. Op het moment dat u dit Wijknieuws

Dit Wijknieuws is samengesteld in de eerste week van

ontvangt, loopt de inspraaktermijn, die loopt tot en met

J. Snel

mei. De redactie voelt zich als in een spagaat. We hebben

29 mei, ten einde. Gezien de vele reacties die we

(Bestuurslid)

een reeks mooie artikelen liggen, maar is het gepast om

ontvangen over verkeerssituaties in de wijk, wil ik u er

ze allemaal te plaatsen? De emoties van het moment

toch op attenderen. Meer informatie vindt u op onze

maken het moeilijk dat te beoordelen. We leven immers

website www.wijkraaddesprengen.nl. U kunt daar

nu en of een artikel gepast is, blijkt pas bij het

klikken op Gemeente Apeldoorn → Verkeersvisie 2010-

D. Engels

verschijnen van dit Wijknieuws. Uiteindelijk besluiten we

2020. Graag ontvangen wij via

(Bestuurslid)

één artikel niet te plaatsen. Dat bewaren we voor een

info@wijkraaddesprengen.nl een kopie van uw

volgend nummer.

inspraakreactie.

Sinds de afgelopen jaarvergadering is het bestuur van de

Roelof Boekhold

H. Dusseldorp

wijkraad versterkt met drie nieuwe enthousiaste

(Bestuurslid)
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Apeldoorn zijn vanaf 1 april 2009 te

www.wijkraaddesprengen.nl

Telefoon 055-3564141
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telefoonnummer. Dit geldt ook voor
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J. Snel,

de buitenlijn, welke tot die datum
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R. Boekhold, voorzitter
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C. Bouman
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bellen voor het melden van problemen

secretaris/penningmeester

Huygenslaan 46,

op het gebied van wegen, groen,

Planetenlaan 15, 7314 KA

7314 LW

milieu, straatmeubilair, zwerfvuil,

Telefoon 055-3558176

Telefoon 055-8440246

verlichting en vernieling. Het nummer
14055 is op werkdagen tussen

Mobiel 06-39027456
H. Dusseldorp,

08:00 en 17:30 uur bereikbaar.
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Yvonne’s column
halverwege ben. Morgen is het

De bus verdwijnt uit zicht, we draaien ons

Koninginnedag en dan is er misschien nog

meteen om en kijken binnen, via de

wat aanvullend materiaal dat ik in mijn

televisie, verder en zien hoe de bus de hoek

verhaal kan verwerken.

omdraait..............

30 April, Koninginnedag de dag begint

Mijn eerder geschreven column en verhaal,

stralend. Mijn man en ik zijn uitgenodigd bij

blijven in mijn computer. Misschien komen

kennissen op de Loolaan. Ze hebben een

ze op een ander moment aan de beurt.

mooi appartement op de derde verdieping.

Nu zijn er maar twéé

We drinken koffie en eten oranje koeken

woorden die ik kwijt

terwijl we op de tv alles zien wat er in het

wil over het Rode Kruis

Oranjepark afspeelt. We zijn met elkaar van

in Apeldoorn: SUBLIEM

mening dat deze dag niet meer stuk kan. Als

en ONMISBAAR!

de Koninklijke familie in de open bus stapt,
11.41 uur, de bus komt voorbij, ik maak een

die in deze uniformen passen. Maar kijk,

mooie foto, we zwaaien met onze oranje

we hebben wel een probleempje want de

vlaggen naar alle leden van het Koninklijk

uniformen zijn heel erg klein. Na de oorlog

huis en jawel, de Koningin kijkt op en

waren alle mannen mager, de meeste

zwaait naar ons.

Yvonne Boersma-Gordijn



Nieuwe leden

mannen van nu zijn flink wat maten groter

Wilt u zich aanmelden als lid van de
Wijkraad De Sprengen dan kunt u
dat als volgt doen:

maar ook breder. “We lachen samen om die
piepkleine jasjes en broeken, ik maak foto’s
en bij het afscheid druk ik Peter hartelijk de
hand, ik wens hem veel succes met

G Door onderstaand strookje af geven bij

Koninginnedag en beloof een mooi stuk
te schrijven.

één van de op pagina 2 genoemde
adressen.

29 April, ik schrijf mijn column, ik ben er

G Door dit op te sturen naar Wijkraad

tevreden over. Ik ga verder met mijn artikel
“Mag ik u iets vragen?” ik stop als ik

De Sprengen, Planetenlaan 15, 7314 KA
Apeldoorn.
G U aan te melden per e-mail, adres is

Bijdragen wijkbewoners

I

In het vorige wijknieuws werd door mij
vermeld dat er in vergelijking tot vorige
periodes maar weinig wijkbewoners
contact opnamen met de wijkraad.
Men kan dan denken dan is men erg
tevreden met de situatie in de wijk,
maar tijdens gesprekken op straat of
anderszins blijkt dat er degelijk zaken
spelen, zo schreef ik toen.

info@wijkraaddesprengen.nl Wilt u wel
onderstaande gegevens vermelden.
G Door het invullen van het formulier Lid

Om die reden heeft het bestuur besloten

worden op de website

daarvoor de mogelijkheid open te stellen.

www.wijkraaddesprengen.nl, U ontvangt

Het moet daarbij wel gaan om niet

dan automatisch een bevestiging.

commerciële zaken. Te denken valt aan
informatieve dan wel opiniërende zaken die

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in het algemeen belang zijn. Het artikel mag
zeker niet kwetsend zijn voor derden en alles

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

onder voorbehoud van goedkeuring door de
redactie. In dit nummer kunt u de eerste

Postcode:

.....................................................

bijdrage van wijkbewoners vinden. Zaken die

Naar aanleiding van deze opmerking

voor de wijk of een deel van de wijk van

werden wij door enkele wijkbewoners

belang zijn kunnen door de webmaster ook

Plaats:

benaderd met de melding dat men best wel

op de website worden vermeld.

Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cor Bouman

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........................................................

eens een “stukje” voor Wijknieuws wilde
verzorgen.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

installeren wij ons op het balkon.
“We zijn druk bezig om mannen te zoeken
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Tweede week april, ik heb een afspraak
met Peter Doornebal, vice-voorzitter
van het Rode Kruis afdeling Apeldoorn.
Hij wil graag al zijn medewerking
verlenen aan een interview voor het
“Wijknieuws”. We hebben een fijn
gesprek, hij legt mij onder andere uit
wat de taak van het Rode Kruis is: “hulp
bieden aan de kwetsbare medemens”.
Hij laat mij het hele gebouw zien, als
wij in de kelder komen laat hij mij de
oude uniformen van het Rode Kruis
zien, ze hangen klaar voor de optocht
op Koninginnedag.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Administratieve
zorgen?
Uw adres voor
administratieve / fiscale
en financiële diensten
(MKB / STARTERS / PARTICULIEREN)

SINKE CONSULTANTS B.V.
Kwaliteit die bij u past !

Ralph Sinke · Kerklaan 8 · Apeldoorn · T 055 - 579 05 44
E info@sinke-consultants.nl · I www.sinke.nu

WIJKNIEUWS
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audio- en videospecialist
was- en droogmachines
elektrische apparaten

eigen technische dienst
vrijdag koopavond

Koninginnedag 2009
Uitslag Koninginnedag wedstrijden

I

In Wijknieuws nummer 29 riepen we de lezers op deel te
nemen aan een tweetal wedstrijden te weten een
fotowedstrijd: ‘Wie maakt de mooiste foto op 30 april’ en
voor de kleintjes: ‘Wie maakt de mooiste kleurplaat’.
Helaas hebben wij geen enkele foto mogen ontvangen,

waarschijnlijk zal hetgeen op 30 april in Apeldoorn plaats heeft
gevonden hier mede oorzaak van zijn. Wel ontvingen wij in de

maanden maart en april de nodige kleurplaten en plakplaten. Na

loting werden de prijzen toegekend aan:

Bridget Trip, zij ontvangt een speelgoedbon van 20 euro;
Maaike Snel, zij ontvangt een speelgoedbon van 15 euro en
Joey Schilpzand, hij ontvangt een speelgoedbon van 10 euro.
Alle drie van harte gefeliciteerd met jullie prijs en voor de overige
deelnemers, wie weet een volgende keer.
het Rode Kruis bij, zei De Graaf op 1 mei tijdens een persconferentie
in het Apeldoorns stadhuis. De hulpverlening is ‘ongelooflijk snel’ op
gang gekomen, meent hij. Ooggetuigen van het incident gaven dat
eerder ook aan. De Graaf uitte ook zijn respect aan
vertegenwoordigers van de media. De burgemeester refereerde aan

Respect voor hulpverleners op 30 april

het feit dat verschillende persmensen zeer dicht bij het ongeval

Apeldoorns burgemeester Fred de Graaf heeft ‘buitengewoon veel

betrokken waren. Volgens hem is in de verslaglegging te merken dat

respect’ voor de verschillende hulpverleners die op 30 april direct na

journalisten ook zelf onder de indruk zijn.

de aanslag bij de Naald in actie zijn gekomen. Behalve politie,
Cor Bouman

Stichting ‘kLeef

W

Wist u dat Stichting ‘kLEEF aan de Vosselmanstraat een
inloophuis en een ontmoetingsplaats is, open voor iedereen
woonachtig in de Stedendriehoek (Apeldoorn e.o.), die, op wat
voor manier dan ook, te maken heeft (gehad) met kanker.

5
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marechaussee, brandweer en ambulancedienst hoort daar zeker ook

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Zon van het Oranjepark
kleurt zwart bij De Naald

‘kLEEF wil er zijn voor mensen
met kanker en hun naasten,
maar ook voor nabestaanden
die, samen met anderen, de
ziekte een plek in het leven

Door de diagnose kanker komt het hele leven op zijn kop te staan.

willen geven. De ziekte kanker

Na de hectiek van de diagnose en de behandeling, beleven mensen

kan iedereen treffen, het brengt

de gevolgen van de ziekte vaak pas als ze weer thuis zijn en de

zorg, pijn, angst en veel vragen

medische en psychosociale zorg van het ziekenhuis missen. Stichting

met zich mee. Iedereen kent wel
iemand in zijn of haar
omgeving die door deze ziekte is getroffen.
Er is behoefte aan warmte, aandacht en tijd. Dat is wat de
deskundige gastvrouwen en -heren van het inloophuis bieden.
Daarnaast kunnen gasten terecht voor zowel contact met
lotgenoten als voor ontspannende en inspannende activiteiten. Met
vrijwillige bijdragen van particulieren en bedrijven kunnen de
genoemde activiteiten blijvend doorgang vinden.
Ons huis staat van maandag tot en met vrijdag open, van 10.00 17.00 uur; loop eens naar binnen, u wordt gastvrij ontvangen door
een gastvrouw of gastheer. Voor vragen of informatie kunt u ook
bellen 055-576 26 76. Meer informatie vindt u ook op de website
www.stichtingkleef.nl.
Cor Bouman

ONZE ZORGDIENSTEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

verpleging
verzorging
huishoudelijke dienstverlening
ondersteunende begeleiding
12/24 uurs zorg via bemiddeling
terminale en palliatieve zorg
slaap- en waaknachten
dagopvang voor mensen met
beginnende Alzheimer

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Financiering van onze zorg kan particulier, maar ook via AWBZ/WMO en PGB.
U kunt uw voorkeur voor ons bureau aangeven bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Graag informeren wij u verder, neem contact met ons op!

Koningslijn 16 • Postbus 1448 • 7301 BR Apeldoorn
Telefoon: 055-355 98 01
info@thuiszorg-jacobs.nl • www.thuiszorg-jacobs.nl
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Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Van de stadsdeelmanager

Een kijkje in de keuken van de verschillende wijkraden

D

De afgelopen weken was ik te gast bij
vrijwel alle jaarvergaderingen van de
wijkraden in het stadsdeel Noordwest:
De Sprengen, Berg en Bos, Orden, De
Naald en Kerschoten en al eerder in het
jaar de jaarvergadering van de
buurtcommissie De Vlijt. De
jaarvergadering van De Parken kon ik
deze keer helaas niet bijwonen.
Tijdens een jaarvergadering wordt
gesproken over alles waarmee de wijkraad
zich het voorafgaande jaar heeft bezig
gehouden. Er is ruimte voor vragen,
opmerkingen en discussie. Naast
geïnteresseerde en betrokken bewoners van
de wijk zijn in principe de wijkagent en de

fracties en, als het enigszins in de drukke

Ook in Berg en Bos begon de

Het overleg in Kerschoten was gezellig en

agenda past, de stadsdeelwethouder.

jaarvergadering formeel. Na de pauze was

informeel. Leuk element is het jaarlijks

dit totaal anders doordat de genodigde

uitreiken van prijzen voor ‘de mooiste tuin’

Als u de wijken van Noordwest kent, dan

spreker een persoonlijk en vaak

of ‘het beste idee voor het winkelcentrum

zult u het met mij eens zijn dat ze allemaal

humoristisch verslag van de

Mercatorplein’. Blijkbaar een geslaagde

verschillend zijn. Dat geldt ook voor de

totstandkoming van de Triënnale gaf. Een

manier om mensen betrokken te houden.

wijkraden. Wat ik echter niet verwacht had

aangename avond. Van mijn voorgangers

Na de pauze werd duidelijk in een behoefte

is dat ook de jaarvergaderingen van de

begrijp ik dat Berg en Bos er keer op keer in

voorzien door een presentatie door de

wijkraden een totaal eigen sfeer hebben. Je

slaagt een begenadigde spreker te vinden.

Woonmensen over het nieuw te bouwen

zou zeggen: met overal toch dezelfde

gebied ‘De Groene Hoven’ (de voormalige

agendapunten ( jaarverslag, kascommissie

De wijkraad Orden werkt al jaren met goed

etc.) is het een kort technisch overleg.

bezette commissies (bouwen en wonen,

Hubertus-locatie).

Kopje koffie en dan weer naar huis.

verkeer, jeugd en jongeren, groen en kunst

Nee hoor, de praktijk is anders. Alleen al de

etc.) en de commissievoorzitters hebben

De jaarvergadering van de buurtcommissie
De Vlijt ligt al weer een tijdje achter ons.

keuze voor de locatie: Orden en Kerschoten

elke jaarvergadering dan ook het nodige te

Wat mij daar het meest van bijgebleven is,

hadden met ‘Mandala’ en ‘Brasserie Buiten’

vertellen. Leuk omdat iedereen dat op zijn

is het persoonlijke, bijna familiekarakter. De

duidelijk gekozen voor een informele plek.

eigen wijze doet. Tijdens de pauze krijgen

aanwezigen leken elkaar allemaal te kennen

Geen rijen maar meer een cafésfeer met

de aanwezigen de gelegenheid om vragen

en iedereen bleef dan ook op de borrel na

diverse kleine tafeltjes. De andere wijkraden

in te dienen die na de pauze meteen door

afloop.

kozen voor een wat zakelijker omgeving en

de commissievoorzitters wordt beantwoord.

opstelling.

Een mooi interactief middel! Ook de

Kortom, de jaarvergaderingen zijn avonden

presentatie over de ‘rode beek’, één van de

met een heel eigen sfeer en benadering en

Apeldoornse Sprengen viel in de smaak.

met thematische presentaties en lezingen

En dan de inhoud: De jaarvergadering van
De Sprengen had deels een formeel karakter

die een groter publiek verdienen. Komt u de

maar kenmerkte zich vooral door de

De jaarvergadering van De Naald kenmerkte

levendigheid van de discussie in de zaal na

zich vooral door een persoonlijke terugblik

een lezing van een (zeer deskundig)

van de scheidende voorzitster. Na de pauze

José Cvetanovic,

wijkbewoner over veiligheid. Goed om te

was er alle aandacht voor een interessante

055-5802012,

zien dat iedereen zich bij een dergelijk

diavertoning over het voormalige

j.cvetanovic@apeldoorn.nl

onderwerp betrokken voelt en actief

spoorlijntje naar paleis het Loo. De Naald

meedenkt. In de pauze en na afloop wist

had na afloop ook een borrel voor iedereen

men ook de wijkagent en de

die het leuk vond om na te praten. Goed

stadsdeelmanager goed te vinden.

voor de persoonlijke contacten!

volgende keer ook?
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van Wisselwerk en meestal ook
vertegenwoordigers van diverse politieke

WIJKRAAD DE SPRENGEN

stadsdeelmanager aanwezig, vaak iemand

Verzekeren?
Pensioen regelen?
Hypotheek regelen?

Prima, maar kies eerst een
goede adviseur!

WIJKRAAD DE SPRENGEN

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

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

Jaarvergadering 31 maart 2009

O

Op 31 maart 2009 werd de jaarlijkse openbare
jaarvergadering gehouden. Voor deze
bijeenkomst worden naast alle wijkbewoners ook
de vertegenwoordigers van alle politieke partijen
in Apeldoorn uitgenodigd. Alle raadsfracties
waren vertegenwoordigd op de jaarvergadering.
‘Gelukkig maar’ gaven niet alle bewoners gevolg
aan de uitnodiging, dan zouden wij ze niet
hebben kunnen ontvangen wegens plaatsgebrek.
Naast de negen vertegenwoordigers van de
politieke partijen waren nog aanwezig de
stadsdeelwethouder, de wijkagent, de
teamchef van politieteam Noordwest en
een twintigtal wijkbewoners.
Het bestuur van de wijkraad steekt veel
“vrije tijd” in het werk voor de wijk en in het
Na de presentatie van Jaap Timmer stelde

beboet wordt, er wordt door de politie een

thema aan de orde waarvan zij weten dat

de stadsdeelmanager José Cvetanovic zich

redelijke marge aangehouden.

het erg leeft in de wijk. Dit jaar was het

voor. Zij benadrukte dat zij graag met

De reactie vanuit de zaal ‘was er één van’

thema “Veiligheid”. In de loop van ook het

wijkbewoners in contact komt, hetzij via

dat men hoopte dat dit aantal bekeuringen

afgelopen jaar werden wij ook weer diverse

telefoon 5802012 of via de mail

zal leiden tot het fors afnemen van het

keren door wijkbewoners daarover

j.cvetanovic@apeldoorn.nl. Tenslotte stelde

aantal overtredingen, zodat dan het doel,

benaderd. Om die reden hadden wij Jaap

de (nieuwe) wijkagent Ronald de Man zich

namelijk veiligheid in de woonwijken weer
een stap dichterbij komt.

Timmer, wijkbewoner en lector Veiligheid en
Sociale Cohesie aan de hogeschool
Windesheim te Zwolle, gevraagd een

Wij hopen ook u, als lezer van Wijknieuws,

presentatie te verzorgen. U kunt zijn

de volgende jaarvergadering te mogen

presentatie, naast de notulen van de

begroeten. Tussentijds kunt u ons altijd

bijeenkomst, vinden op de website

benaderen onder meer voor zaken die de

www.wijkraaddesprengen.nl → Wijkraad →

leefomgeving in de wijk kunnen verbeteren.

Jaarvergadering . Als u daar klikt op
Cor Bouman

‘presentatie’ kunt u de ‘insteekpunten’ voor
zijn presentatie inzien. Al met al was het
een goed gekozen thema, er ontspon zich
een levendige discussie tussen bewoners,
presentator en de wijkagent.
voor en ging in op de diverse zaken die in de
wijk spelen. Met stip op nummer 1 staat

Hoe kunt u
ons bereiken?

“overtreden van de maximum toegestane
snelheid”. Zoals bekend geld voor de hele

U kunt ons bereiken op de volgende

woonwijk de 30 km zone. Uitzonderingen

manieren:

daarop zijn de Jachtlaan, John F.

Per brief:

Kennedylaan, Sprengenweg en

Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn of

Vosselmanstraat, alleen daar geldt als

Postbus 10057, 7301 GB Apeldoorn

maximum snelheid 50 km per uur. Alleen al

Per telefoon:

in de maand maart 2009 werden in de 30

055-3558176,

Ook voorafgaand aan de vergadering en in

km zones rond de 100 automobilisten

bij voorkeur tussen 08:00 en 11:00 uur

de pauze waren bewoners duidelijk met

‘staande gehouden’ en beboet. Daarnaast

Via de website:

elkaar in geanimeerde gesprekken

werden nog, via de radarauto, een 100 tal

www.wijkraaddesprengen.nl,

gewikkeld. Ook hier bleek weer dat met

‘kentekens’ vastgelegd op de gevoelige plaat

Reactieformulier invullen en verzenden.

elkaar in gesprek gaan steeds de ‘basis’ is

en de eigenaren zullen intussen wel een

Via E-mail:

voor ‘communicatie’, wat dan ook het

acceptgiro hebben ontvangen. Het is niet zo

info@wijkraaddesprengen.nl

onderwerp moge zijn.

dat men bij een kleine overschrijding
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stellen elk jaar op de jaarvergadering een
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organiseren van de jaarvergadering. Zij
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Soerenseweg 68
Tel. 5415410
Kijk ook op www.schoonheidssalontotalcare.nl

Een aantal van zijn citaten:

G “Ik breek nooit alleen in. Er staat altijd

iemand op wacht.”

G “Ik kijk of het licht aan is. Als er licht

brandt, hoeft dit nog niet te betekenen
dat er iemand thuis is (tijdschakelaar). Ik
kijk dan of de gordijnen nog open staan,
zowel boven als beneden. Is het licht weer
uit, dan kijk ik wederom naar de
gordijnen. Als deze dan open staan, ga ik

Het zijn een aantal tips die het de inbreker

ervan uit dat er niemand thuis is.”

in ieder geval wat moeilijker maakt.

hebben weggehaald, dan neem ik deze

Verder doe ik ook een beroep op uw

spullen nooit mee. Wij verstoppen het in

oplettendheid in de buurt. Mocht u een

de directe omgeving, bijvoorbeeld in een

verdacht persoon zien lopen, een verdachte

afvalcontainer of in de bosjes. Later halen

auto zien rijden of iets anders opmerken in

G “Als mijn maatjes en ik veel spullen

we de buit dan op met een auto.”

de straat wat niet gebruikelijk is, schroom
niet om gewoon de politie te bellen. Dit kan

Wellicht kunt u uit het verhaal van de

via het nummer 0900- 8844, maar

inbreker een paar tips genereren. Mogelijk

uiteraard ook via het alarmnummer 112. Alle

het geval dan haal ik trucjes uit om te

houdt u tijdens de vakantieperiode de

info is welkom. Zo zorgen we er samen voor

achterhalen of er ’s avonds/ ’s nachts

woning van uw buren in de gaten. Mocht u

dat uw buurt veilig en leefbaar blijft.

iemand is thuis gekomen. Ik zet een pot

dan een sleutel van deze woning hebben,

of iets groots voor de deur. Ik doe iets

doe dan het licht op onregelmatige tijden

Rest mij nog om u alvast een prettige, en

tussen de voordeur, bijvoorbeeld een takje

aan/uit. Controleer af en toe of er iets

vooral veilige, vakantie te wensen !!

of touwtje of steek een krant half in de

tussen de voordeur of in de brievenbus is

brievenbus. Soms bel ik gewoon aan op

gedaan. Bij voorkeur iedere dag de post

Uw wijkagent,

het adres.”

weghalen en deze niet uit de brievenbus

Ronald de Man

G “Ik kijk of er iemand thuis is. Is dit niet

G “Ik ben altijd in het donker / zwart

laten steken.

gekleed en loop zoveel mogelijk in het

Bureau: Jachtlaan 191 – 193, tel: 0900- 8844

donker.”

e-mail: ronald.de.man@no-gelderland.politie.nl

Geschiedenis Kinderopvang Snoopy

I

In 1984 startte Marion Duisterhof, net
uit de schoolbanken, Kinderopvang
Snoopy. Ze begon met een kleine
ruimte verwarmd door middel van een
potkachel. Na een aantal
uitbreidingen, verbouwingen,
verhuizingen en de nieuwbouw heeft
zij haar definitieve plek gevonden aan
de Tesselschadelaan 2.

nl. de crearuimte, de woonkamer, de

Door veel aanraking (op schoot nemen, een

speelkamer, de computerruimte en de

knuffel) en aandacht willen wij ervoor

speelhal. Daarnaast beschikt Woodstock

zorgen dat kinderen zich bij ons thuis

over een gymzaal en een moestuin. Vooral

voelen.

na een dag in de schoolbanken, vinden
kinderen het heerlijk lekker te bewegen.

Feest

Zowel Snoopy als Woodstock zijn daardoor

Op zaterdag 13 juni van 10.00 – 15.00 uur

in de gelegenheid extra activiteiten aan te

vieren wij ons vijfde lustrum. Snoopy

bieden. Wij hebben de beschikking over drie

bestaat dus al 25 jaar!

busjes, waardoor wij regelmatig uitstapjes

Iedereen is van harte welkom! Er is veel te

Inmiddels is Snoopy uitgegroeid tot een

kunnen maken met de kinderen. We nemen

doen voor de kinderen. Er staat een

dagverblijf met één babygroep, 3

ze mee naar de kinderboerderij, de

springkussen, een draaimolen, er zijn

peutergroepen en een 3+ groep. In deze

Apenheul, park Berg & Bos, Kidsplayground,

spelletjes te doen, vergezeld van hapjes,

laatste groep worden peuters opgevangen

enz. of gewoon bij mooi weer om te gaan

drankjes en vers ijs.

van 3 jaar en ouder. Zij worden zo

spelen en picknicken.

voorbereid op de basisschool en krijgen
uitdagende activiteiten aangeboden.

Veiligheid
Aangezien de kinderen minimaal 2 dagen

Woodstock

bij ons worden opgevangen, is de veiligheid

In 2001 is Woodstock opgericht, onze

heel belangrijk voor onze kleintjes. En

buitenschoolse opvang. Wij hebben hier een

daarmee bedoelen we niet alleen de

bijzondere opvang van gemaakt. Kinderen

materiële/lichamelijke veiligheid , maar

zijn vrij zich te bewegen in diverse ruimtes,

vooral ook de emotionele veiligheid.

WIJKRAAD DE SPRENGEN
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Onlangs werd er door ons een inbreker
aangehouden en verhoord. Op zich
geen bijzondere gebeurtenis zou u
kunnen zeggen. Echter, deze inbreker
bekende niet alleen een aantal
inbraken te hebben gepleegd, hij gaf
ook aan hoe hij doorgaans te werk gaat
bij het inbreken. Het gesprek met deze
verdachte leverde een aantal aardige
eye-openers op, welke ik u met het oog
op de naderende vakantieperiode, niet
wil onthouden.

Een inbreker vertelt.....
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Van de wijkagent

Actie koeienvlaai

H

Het woord “Vlaai” slaat op het oorspronkelijk uit
Limburg afkomstige gebak. Op 12 juni a.s. worden
er bij Bakkerij Grootkarzijn in ’t Harde deze
lekkernijen gebakken. De opbrengst hiervan komt
geheel ten goede aan de aanschaf van koeien in
Kyrgyzstan (Kyrgizië).
Onder leiding van deskundige bakkers gaan vrijwilligers
aan de slag en bakken dan zo’n 150 vlaaien. In 2007 was

er ook al zo’n actie. Daar is toen in “Wijknieuws 23”

uitgebreid aandacht aan besteed. Alles over dit project
kunt u lezen op de www.geefeenkoe.nl. Op deze site (bij
Het Project) en op bijgeplaatste foto vindt u de koe
Anna 6. Zij is met de opbrengst van de vorige actie
aangeschaft en u kunt op de website alles lezen over
het gezin dat de koe heeft ontvangen.
U kunt kiezen uit een aardbeienvlaai of een
vruchtenvlaai van uitstekende kwaliteit. Er kunnen uit

WIJKRAAD DE SPRENGEN

de vlaai 12 punten worden gesneden. De inkoopkosten
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gegaan. Deze moeder had het lot van al die

rechtstreeks naar de aanschaf van een koe.

bedragen € 7. Dat zijn puur de grondstofkosten. U

andere moeders ondergaan, werkte 24 uur

Via “Wijknieuws” zullen we u laten weten

betaalt voor de vlaaien € 12 per stuk. Dus gaat € 5

als verpleegster en was dan 24 uur vrij.

hoe deze actie is verlopen. Dus wanneer de

rechtstreeks naar het goede doel.

Tijdens haar afwezigheid moest zij haar kind

koe is aangeschaft en bij welk gezin zij is

Bestellen graag bij Anne en Hans Trapman vóór 6 juni

alleen laten. Doordat zij nu een koe heeft, de

terecht gekomen. En wie bijdraagt aan de

2009 op tel. 055-3558061, of eventueel via e-mail:

enige koe van het dorpje, kan zij door de

aanschaf van een koe mag ook een

trapman10@zonnet.nl. U kunt ze dan op zaterdag 13 juni

verkoop van melk, boter en kaas in haar

suggestie doen voor de naam van de koe.

afhalen en betalen aan de Soerenseweg 100 tussen

levensonderhoud voorzien. En heeft zij met

Dus als u uw vlaai komt afhalen dan hoor ik

10.00 en 15.00 uur.

haar koe in eens een belangrijke sociale

dat graag. Ook zónder het kopen van een

Omdat niet iedereen over een internetverbinding

status in haar dorp. Ze hoort er weer bij en

vlaai kunt u steun verlenen. Uw donaties

beschikt geven we u graag wat informatie over het hoe

kan haar kind verzorgen.

zien we dan graag op Triodos rekening

en waarom van deze actie. Kyrgyzstan (Kyrgyzië) is een

De toekomstige eigenaressen worden

78.68.51.759 t.n.v. Stichting Geefeenkoe.nl,

straatarm land in centraal Azië. Het is ongeveer 8 x zo

zorgvuldig geselecteerd en begeleid. De koe

Soerenseweg 100, 7314 JJ Apeldoorn.

groot als Nederland en de 4,5 miljoen inwoners hebben

mag niet worden opgegeten natuurlijk.

in dit bergachtige gebied nauwelijks middelen van

Eventuele toekomstige kalfjes worden

bestaan. Onze zoon Pepijn heeft daar voor

afgestaan aan de organisatie. Daar kunnen

hulporganisatie “Every Child” het “Koeienproject”

dan weer nieuwe moeders mee geholpen

Anne en Hans Trapman

opgezet. Dat heeft hij gedaan toen hij daar in 2006 en

worden.

Soerenseweg 100

2007 als vrijwilliger werkzaam was. Every Child werkt

Op dit moment zijn er dank zij giften uit

Tel.055-3558061

behalve in Kyrgyzstan in arme gebieden over nagenoeg

Nederland al meer dan 40 koeien

de gehele wereld en trekt zich het lot van geestelijk en

aangeschaft. Om het allemaal in goede

lichamelijk gehandicapte kinderen en hun ouders aan.

banen te leiden is de “Stichting

Met vriendelijke groet,

Donaties

Geefeenkoe.nl” opgericht. Zie de website

Een financiële bijdrage, waarmede

Waarom het koeienproject?

www.geefeenkoe.nl. Als u wilt kunt u van

onder meer een deel van de uitgave

Als een vrouw in dit soort landen een kind met een

alle koeien een foto zien en iets lezen over

van Wijknieuws kan worden

handicap ter wereld brengt wordt zij meestal door haar

de gezinnen waar de koeien terecht zijn

man verlaten en door haar familie verstoten. Op de

gekomen.

vrouw rust in de ogen van die mensen een vloek. In het

Pepijn is nog steeds werkzaam in Kyrgyzstan.

Sovjettijdperk werd het pasgeboren kind op de stoep

Niet meer als vrijwilliger voor Every Child

van een instituut afgeleverd. De moeder tekende een

maar als regiomanager voor de Nederlandse

verklaring van het doen van afstand en met het kind

Interkerkelijke Organisatie ICCO. Vanuit die

kwam het nooit meer goed. In Kyrgyzstan heeft de

positie volgt hij als contactman van onze

overheid die instituten gesloten. Er is geen geld meer

stichting het koeienproject van zéér dichtbij.

bekostigd, is van harte welkom.
U kunt uw bijdrage overmaken op
bankrekening 52.45.81.541 van
Wijkraad De Sprengen. Bij voorbaat
dank. De afgelopen maanden
ontvingen wij de volgende bedragen,
waarvoor wij de geefsters/gevers
zeer erkentelijk zijn.

voor. Onder leiding van Pepijn is men het
“koeienproject” begonnen.

Tenslotte: met bovenstaande informatie

Datum

Initialen:

Euro

Voorbeeld: wij hebben een koe geschonken, kosten € 450.

hebben we geprobeerd u duidelijk te maken

24-03-09

K.E.B.-B.

25,00

Op de plaatselijke markt door Every Child aangeschaft.

waar uw aankoop van uw koeienvlaai naar

24-03-09

M.P.-K.

15,00

Onze koe is naar een moeder met een gehandicapt kind

toe gaat. Na aftrek van de grondstoffen

Badhuisspreng
(droogstaande) loop beter herkenbaar te
maken en op te knappen door oude, kapotte
en vervallen beschoeiing en kunstwerken te
vervangen of te herstellen en de beplanting
te onderhouden zodat een onderhouden

De Gemeente Apeldoorn en Waterschap

beeld ontstaat. Het bovenstaande wijkt

Veluwe hebben voor de gehele gemeente

sterk af van hetgeen daarover in het

en voetpad. De begeleidende strook dient

het Waterplan 2005-2015 opgesteld. Dit is

bestemmingsplan Stadsdeel Noordwest en

vooral de ecologische en recreatieve

voor de Apeldoornse beken het

in eerdere stukken, zoals Werken aan Water,

doorstroming en geeft de beek/spreng

belangrijkste document waar alle beleid is

is opgenomen. In het bestemmingsplan is

ruimtelijke herkenbaarheid”.

gebundeld en uitgewerkt is naar concrete

opgenomen dat beschermingswaardige

Het Waterschap Veluwe dient conform de

plannen. In het Waterplan wordt gestreefd

groen- en waterelementen onder meer zijn

afspraken met de Provincie Gelderland voor

naar een natuurlijke beek, met

de beken en de sprengen.

het jaar 2013 de Badhuisspreng aan te

mogelijkheden tot recreatief medegebruik

Ten aanzien van de Badhuisspreng is het

pakken om voor subsidieverlening in

en aandacht voor de cultuurhistorie. In het

volgende vermeld: “Deze spreng wordt

aanmerking te komen.

stedelijk gebied van Apeldoorn zijn in het

hersteld en komt bovengronds te stromen

Door wijkraad De Sprengen is nadrukkelijk

kader van het Waterplan Apeldoorn

langs de J.C. Wilslaan, de John F.

de wens van de wijk ingebracht om de

grootschalige herstelmaatregelen aan de

Kennedylaan en de Sprengenweg. De

Badhuisspreng watervoerend te maken. In

beken opgenomen, waaronder ook de

waardevolle sprengen en beken (zoals de

de komende maanden zal het plan voor

Badhuisspreng. Inmiddels is echter besloten

Badhuisspreng) worden specifiek

inspraak aan de bewoners worden

om de Badhuisspreng niet grootschalig te

aangeduid. Behalve de beken en sprengen

voorgelegd. Zodra dat het geval is zullen wij

herstellen, omdat de spreng alleen nog

zelf wordt gestreefd naar een begeleidende

dat via de website kenbaar maken.

watervoerend kan zijn door continu water

strook van 30 meter groen met daarbinnen

op te pompen, wat de Provincie echter niet

de beekloop, inclusief een onverhard fiets-

Mary locatie – Koning Lodewijklaan 6

O
O

Op 19 maart j.l. werd door de architect
aan de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit een plan gepresenteerd voor
deze locatie. Het ligt in de bedoeling
dat de thans aanwezige gebouwen
achter de monumentale villa worden
afgebroken en worden vervangen door
2 appartementen gebouwen.

gebouw met 5 bouwlagen met op de
begane grond 2 appartementen en

Cor Bouman

Premie op Actie
Bewonersinitiatieven worden
financieel beloond door de
gemeente Apeldoorn

daarboven 4 keer 3 appartementen. In
totaal komt men dan op 26 appartementen.

‘Premie op actie’ is een financiële bijdrage

De aanwezige bewoners van de Koning

van de gemeente voor activiteiten die

Lodewijklaan maken zich zorgen over de

bewoners zelf in hun buurt of straat

parkeercapaciteit voor de bezoekers van

organiseren. De gemeente wil daarmee het

deze nieuwe appartementen. Onder het

eigen initiatief van bewoners stimuleren.

complex is een parkeergarage voor ca. 60

Ideeën leven er genoeg in de dorpen, wijken

Het eerste gebouw van 4 bouwlagen met

voertuigen gepland.

en buurten van Apeldoorn waarmee de

daarin 12 appartementen komt achter de

Op 23 maart 2009 werd door het ROC een

woonomgeving en leefbaarheid verbeterd

villa en zou volgens het plan verspringen

inloopbijeenkomst voor de omwonenden

wordt. Als het op de praktische uitvoering

per bouwlaag. Hierdoor wordt “ruimte”

georganiseerd, waar de plannen nader

aankomt, strandt het maar al te vaak op het

gecreëerd tussen de villa en het nieuwe

werden toegelicht. Door de omwonenden

ontbreken van geld. Premie op actie kan dat

gebouw. Meer naar links op het terrein

werd in mei per brief aan het ROC Aventus

probleem oplossen. Met ‘Premie op Actie’

wordt dan gepland een 2e appartementen

kenbaar gemaakt dat zij onder geen beding

geeft de gemeente een bijdrage in de kosten

in kunnen stemmen met een wijziging van

tot een maximum bedrag van 600 euro per

het bestemmingsplan. Zij stellen elke

initiatief. Jaarlijks is er in principe 50.000

inperking van de open ruimte, met daarop

euro te verdelen. Om voor een bijdrage in

een bosje, als uiterst ongewenst te zien,

aanmerking te komen moet worden voldaan

temeer daar dit bosje onderdeel uitmaakt

aan spelregels. Deze spelregels en verdere

van het omringende bos van de Jachtlaan.

informatie kunt u vinden op

Verder verwijzen zij naar de recente

www.dorpsenwijkraden-apeldoorn.nl klik op

vaststelling van het bestemmingsplan.

de Home pagina op ‘Premie op Actie’.

Cor Bouman

Cor Bouman
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toestaat. Het idee is nu om de
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Op 6 mei j.l. werd door het Waterschap
Veluwe voor de wijkraden een
bijeenkomst van de ’klankbordgroep’
gehouden over de toekomst van de
Badhuisspreng.

Walterboscomplex

V

Vanaf april vorig jaar zijn we bezig
geweest om de Rijksgebouwendienst
en de gemeente aan te spreken over
het niet nakomen van afspraken over
de herplant van bomen op het
Walterboscomplex.

Er werden tot einde 2008 in totaal een

In het kort nog even de afspraken zoals die

door de gemeente aan de RGD meegedeeld

gemaakt waren. Er zouden conform

dat aan de herplantplicht was voldaan.

kleine honderd bomen geplant, merendeels
vliegdennen in de binnentuinen.
Aan de randen van het complex werden
enkele bomen en een groot aantal
toekomstige boompjes geplant. Hierna
werd, dit ondanks verzet van de wijkraad,

afspraak maart 2005 geplant worden:

60 bomen, stamomvang van 50 tot 60 cm;

maatvoering, zoals die in de kapvergunningen

205 bomen, stamomvang van 25 tot 30 cm;

zijn vermeld. Wij van onze kant hebben

970 bomen, stamomvang van 25 tot 30 cm.

gesteld dat het opnemen van maatvoering

In de diverse kapvergunningen die door de

in de kapvergunningen dan ook totaal geen

gemeente werden afgegeven was als totale

nut heeft.

herplantplicht opgenomen:

Na overleg heeft het bestuur van de

25 bomen, stamomvang van 50-60 cm;

wijkraad besloten niet langer ‘aan het dode

50 bomen, stamomvang van 35-40 cm;

beest te trekken’ en haar tijd en energie te

225 bomen, stamomvang van 28 cm.

besteden aan zaken die wel tot een goed
resultaat kunnen leiden. Hiermede is na een

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Al met al duidelijk minder dan wat door de
RGD in de begeleidingscommissie van

Vanaf dat moment was het voor de

periode van 8 jaar een einde gekomen aan

maart 2005 was vermeld.

wijkraad in feite al “trekken aan een dood

de bemoeienissen van de wijkraad rond de

paard”. Niettemin weigerden wij ons bij de

nieuwbouw belastingdienst en ook aan de

zaak neer te leggen. Na een gesprek met de

soms overmatige overlast voor de

verantwoordelijke personen bij de

wijkbewoners. In het totaal kunnen we

gemeente werd door de gemeente contact

terugzien op het realiseren van veel zaken,
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opgenomen met de RGD, om reden dat men

welke voor de wijk van belang waren. We

achteraf gezien de strook langs de Joost van

noemen er enkelen: Het verlagen van 70

de Vondellaan wel erg kaal vond.

naar 60 meter van de beide torens, het

Uiteindelijk heeft dit geleid tot het planten

ondergronds parkeren van 1070 voertuigen.

van een 25 tal grote en middelgrote bomen

Ook het ondergronds brengen van de diverse

en een groot aantal boomvormers. Deze

vergaderzalen, restaurants, sport

aanplant is in het voorjaar 2009

accommodaties en de verbindingsgebouwen

gerealiseerd (zie foto). De gemeente was

tussen de verschillende torens en gebouwen

van mening dat door de tuinarchitect van

is voor de wijk een positieve uitkomst van de

de RGD een goed plan was neergelegd.

inzet van de wijkraden.

Verder is men van mening dat in de praktijk
wel vaker afgeweken wordt van de

Cor Bouman

Website www.wijkraaddesprengen.nl

D

De website www.wijkraaddesprengen.nl
wordt bijna wekelijks geactualiseerd.
De laatste maanden zijn er ook weer
verbeteringen aangebracht. Aan het einde
van elke pagina kunt u nu zien wanneer
deze is aangemaakt c.q. is bijgewerkt.

met daarin de officiële publicaties van de
gemeente, uitermate slecht is worden deze
pagina’s door ons op de website vermeld.
Als u klikt op Bekendmakingen vindt u de
publicaties van de laatste vier weken.
Recent werden links naar diverse sites

Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.

opgenomen. U als wijkbewoner kunt ook

Op de site is ook een formulier opgenomen

In de linkerkolom vindt u nu het menupunt

zaken aandragen die u graag op de site

waarmee u zich kunt opgeven als lid van de

Gemeente Apeldoorn. Als u met de muis

vermeld zou willen zien. Reacties op de site

wijkraad. Aan de website is een centraal

deze aanwijst ziet u een groot aantal

kunt u doorgeven met het Reactieformulier

e-mail adres gekoppeld, dit is
info@wijkraaddesprengen.nl

pagina’s met zaken die de gemeente

zoals dat op de website is vermeld.

Apeldoorn betreffen. Om reden dat de

Uiteraard kunt u ook schriftelijk reageren.

verspreiding van het Apeldoorns Stadsblad,

Het adres van de webmaster is

De webmaster, Cor Bouman
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