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Van de voorzitter
december 2009

(Voorzitter)
De gemeente Apeldoorn moet de komende jaren 15
C. Bouman

miljoen euro besparen. U heeft daarover in de pers

(Secretaris/

kunnen lezen. In een vergadering van de voorzitters van

Penningmeester)

de dorps- en wijkraden heeft wethouder Wegman ons
verteld dat desondanks op de stadsdeelaanpak -

zorgfunctie op het terrein. In het programma van eisen

waaronder de wijkraden - buiten schot zullen blijven. Wij

dat de gemeente hanteert voor de herontwikkeling van

zijn daar blij om. Natuurlijk omdat we dan als wijkraad

het terrein is een zorgfunctie van substantiële omvang

E. van Engelen

kunnen blijven doen wat we doen, maar vooral omdat de

expliciet opgenomen. ViaReva leek een goede kandidaat.

(Bestuurslid)

gemeente daarmee aangeeft een goede relatie met haar

BPF Bouwinvest moet nu op zoek naar een nieuwe

inwoners heel belangrijk te vinden. Maar, zo merkte de

partner. Dat wordt er door de gemeente niet makkelijker

J. Snel

wethouder tot slot op, hij kon niet garanderen dat dit na

op gemaakt als zij, bij monde van de wethouders Blokhuis

de verkiezingen, onder een ander college van B&W, zo zou

en Wegman, op 6 november in de pers zich publiekelijk

blijven.

uitspreekt dat dat moeilijk gaat worden mede vanwege

WIJKRAAD DE SPRENGEN

(2e Secretaris)
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Over de relatie tussen inwoners en gemeente gesproken.

hebben betaald. De wijkraad is ongelukkig met deze

In het halfjaarlijks overleg met de gemeente over ‘grijs en

uitspraak. Wij zijn van mening dat de ontwikkelaar niets

groen’ vernamen wij van een brief die de gemeente had

in de weg mag worden gelegd om aan het programma

D. Engels

ontvangen van een jonge inwoner van onze wijk, die zich

van eisen van de gemeente te voldoen. De gemeente

(2e Penningmeester)

beklaagde over het gebrek aan trapveldjes in onze wijk.

dient zich van elke uitspraak te onthouden die de

Hij droeg zelf ook oplossingen aan. De gemeente heeft

ontwikkelaar daarbij zou kunnen hinderen. Want wat

H. Dusseldorp

WIJKNIEUWS

het hoge bedrag dat BPF Bouwinvest voor het terrein zou

ons beloofd er serieus naar te kijken. De vraag is voor de

gebeurt er als de ontwikkelaar niet aan het programma

wijkraad aanleiding om eens wat structureler naar de

van eisen blijkt te kunnen voldoen en de gemeente wijst

speelvoorzieningen in onze wijk te gaan kijken.

op de uitspraken die zij heeft gedaan? Uit welk vaatje

U heeft ook in de pers kunnen lezen dat revalidatiecentrum

niet uit dat ene vaatje? U begrijpt, we zitten er bovenop.

(Bestuurslid)

wordt dan gemeentelijk water bij de wijn gedaan? Toch
ViaReva (Kastanjehof) definitief heeft besloten zich niet
op de Julianalocatie te vestigen. Dat vinden wij jammer

Ik wens u fijne kerstdagen en feestelijk jaareinde.

omdat de wijkraad zich, met steun van andere wijkraden,
hard heeft gemaakt voor het behoudt van een

Roelof Boekhold
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Meditatieplek begraafplaats Soerenseweg

D

De begraafplaats aan de Soerenseweg
heeft er een monument bij, ontworpen
door de Apeldoornse kunstenaar Tirza
Verrips. Niet van steen, maar van hout,
om de vergankelijkheid van het leven
weer te geven, en naar het model van
een ei, het veelgebruikte symbool voor
het ontstaan van leven.

kan kijken, naar de plek waar de
overblijfselen van geruimde graven liggen.
Op de foto een gedicht, door dichter Paul
Gellings voor deze gelegenheid geschreven.
Verrips liet de foto van de Hubble Space
Telescope op groot formaat uitvoeren, en
voorzien van het gedicht van Gellings
bracht hij het aan op de binnenkant van het
monument. Bezoekers kunnen erin plaats
nemen en naar het verleden kijken. “De

Apeldoornse begraafplaatsen merkte op

Wethouder Michael Boddeke onthulde de

raadselen van de dood, het verdwijnen in

begraafplaats Heidehof in Ugchelen de

gedenkplaats die Verrips heeft gemaakt

het niets, zijn vergelijkbaar met de

dankbaarheid van nabestaanden, die bij de

voor de begraafplaats aan de Soerenseweg.

oneindigheid van het heelal’’, aldus Verrips.

aldaar gerealiseerde gedenkplek hun

“Een bijzonder moment op een bijzondere

Wilt u de meditatieplek bezoeken? Ga bij de

tientallen jaren geleden overleden

plek’’, aldus Boddeke. Op een foto van de

hoofdingang bij de aula naar links, kies 1ste

verwanten gedenken. Voor de Soerenseweg

Hubble Space Telescope is de oneindige

pad links, daarna 1ste pad rechts. U komt

verzocht hij Karla de Boer van de Stichting

ruimte te zien, met licht van sterren die al

dan een bordje strooiveld tegen en daar

Phidias een kunstenaar en een dichter te

miljoenen jaren geleden zijn gedoofd. In het

vindt u het monument.

zoeken om ook daar een gedenkplaats te

hart van die lichtstralen zijn openingen

maken.

gemaakt, waardoor de bezoeker naar buiten

Cor Bouman

Jeugdsoos Grote Kerk
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specifieke onderwerpen kunnen worden

onderzoek worden gedaan naar doelgroep,

besproken en activiteiten worden ontplooid.

aanbod en locatie, waarmee later een

Er zijn huisregels opgesteld die strikt zullen

aanvraag voor een structurele financiering

worden gehandhaafd.

kan worden onderbouwd.

Een toevallige ontmoeting met ds. Visser

Het professionalisme van de begeleiding en

heeft geleid tot dit hernieuwde initiatief,

de grondige voorbereiding (waarbij goed

waaraan - naast de Jeugdcommissie van de

naar het verleden is gekeken, veel vragen

Grote Kerk en Wisselwerk - ook de

zijn gesteld en risico’s onderkend) geven

gemeente Apeldoorn deelneemt. De

vertrouwen in een geslaagd seizoen en

Het doel is een warme droge plek te bieden

afdeling Wijkzaken heeft geld beschikbaar

toekomst.

waar de doelgroep elkaar regelmatig kan

gesteld voor voorlopig één seizoen

ontmoeten en waar naar behoefte

(november tot mei). Gelijktijdig zal

Cor Bouman

Bijdragen wijkbewoners

I

In vorige uitgaven werd door mij
vermeld dat er in vergelijking tot
voorheen 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.

Naar aanleiding van deze opmerking werden

mag zeker niet kwetsend zijn voor derden

wij door enkele wijkbewoners benaderd met

en alles onder voorbehoud van goedkeuring

de melding dat men best wel eens een

door de redactie. In dit nummer kunt u de

“stukje” voor Wijknieuws wilde verzorgen.

eerste bijdrage van wijkbewoners vinden.

Om die reden heeft het bestuur besloten

Zaken die voor de wijk of een deel van de

daarvoor de mogelijkheid open te stellen.

wijk van belang zijn kunnen door de

Het moet daarbij wel gaan 0m niet

webmaster ook op de website worden

commerciële zaken. Te denken valt aan

vermeld.

informatieve dan wel opiniërende zaken die
in het algemeen belang zijn. Het artikel

Cor Bouman
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Op 24 november 2009 is gestart met
een jeugdsoos in de kelder van de Grote
Kerk. Om de 14 dagen zal de Kelder op
dinsdagavond van 19.00 – 22.00 zijn
geopend voor jongeren van 12 -18 jaar
uit de omgeving. Het project wordt
geleid door 2 ervaren jongerenwerkers
van Wisselwerk.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Laurens Dijkhof, teamleider van de
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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
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audio- en videospecialist
was- en droogmachines
elektrische apparaten

eigen technische dienst
vrijdag koopavond

Beheer openbare ruimte
van de openbare ruimte. Vanuit dit

maanden is er een schouw gezamenlijk met

uitgangspunt willen wijk ook graag

de beheerder van het stadsdeel waarbij de

buurtbewoners (via de wijk en buurtraden)

gegevens met elkaar worden uitgewisseld.

betrekken bij het in beeld brengen van de

Tevens kunnen er dan vragen gesteld

kwaliteit.

worden en andere zaken besproken worden

Zoals al beschreven om de gegevens uit

die zijn opgevallen.

deze monitor ook goed te kunnen gebruiken
als bijsturing en verantwoording moet er

De start

een uitgekiende systematiek worden

Op dit moment krijgen de eerste mensen

gebruikt.

die zich hebben aangemeld hun instructie
en zijn eind september met schouwen

Hoe werkt de systematiek

begonnen.

kwaliteitsniveaus vastgesteld waaraan de

Vervolg

openbare ruimte aan zou moeten voldoen.

De bedoeling is om in het voorjaar van 2010

Deze kwaliteitsniveaus zijn inmiddels

een evaluatie te houden om te zien of het

Sinds enige jaren ontstaat er een besef

vertaald naar beelden (foto’s). Deze beelden

proces voldoende goed werkt en of er

binnen de Gemeente Apeldoorn dat het

gelden bij het beoordelen als referentie

mogelijk verbeteringen moeten worden

beheren van de openbare ruimte meer

materiaal. Daarnaast zijn over de hele stad

aangebracht. Tegen deze tijd worden ook

aandacht nodig heeft dan dat het lang

1000 punten vastgelegd waar geschouwd

weer een aantal instructie avonden

heeft gekregen. De Gemeenteraad heeft

gaat worden. Op deze punten worden alle

ingepland en kunnen geïnteresseerde

hierop de vraag gesteld om inzichtelijk te

facetten op het gebied van beheer en

bewoners weer aanhaken. Voor deze

maken hoe het nu met het beheer van de

onderhoud van de openbare ruimte

avonden vindt vooraf weer een werving

openbare ruimte is gesteld en welke

beoordeeld. De bedoeling is dat alle punten

plaats.

knelpunten hierin opgelost moeten worden.

minimaal 1 maal per jaar worden

Daarnaast wilde de Gemeenteraad ook

beoordeeld. Deze beoordelingen te samen

Meedoen?

meer sturing kunnen uitoefenen maar

vormen een beeld van de openbare ruimte

Zoals al beschreven willen we graag

miste daarvoor de benodigde informatie.

zoals die buiten wordt waargenomen (door

bewoners betrekken bij het in beeld

Beide vragen hebben geleid tot het

beheerder maar zeker ook door bewoners)

brengen en volgen van de kwaliteit van de

opstellen van de kadernotitie beheer

ten opzichte van de referentie beelden. Op

openbare ruimte. Het beoordelen met de

openbare ruimte. De kadernotitie is een

basis van deze gegevens kan er

ogen van een bewoner en gebruiker van de

belangrijke kapstok geworden om andere

verantwoording aan het bestuur afgelegd

openbare ruimte is een zeer welkome

meer gerichte activiteiten te kunnen

worden (hebben we de afgesproken

aanvulling in het beheer en onderhoud van

ondernemen (in onderlinge samenhang) om

kwaliteitsniveaus nu ook gehaald?) en zo

de wijken. Als u geïnteresseerd bent

uiteindelijk tegemoet te komen aan beide

niet dan kan er gericht worden bijgestuurd.

nodigen wij u uit aan te melden voor de
volgende instructie avonden in het voorjaar

vragen van het bestuur. Een van die gerichte

Door meerder jaren achter elkaar deze

acties is het in beeld brengen en volgen

systematiek te gebruiken ontstaat er ook

van 2010. U kunt zich aan melden via uw

(monitoren) van de kwaliteit van de

een beeld van de waargenomen kwaliteit

wijkraad e-mail:

openbare ruimte.

door de jaren heen. Op basis van deze

info@wijkraaddesprengen.nl of bij de

gegevens kan bijvoorbeeld besloten worden

gemeente via het e-mail adres

Monitoren en schouwen

beleid aan te passen.

M.Hoogendoorn@apeldoorn.nl Wilt u bij

Monitoren en schouwen wil niets anders

uw aanmelding vermelden: Wil meedoen

zeggen het beoordelen van de kwaliteit

Hoe gaan we het uitvoeren

aan of ben geïnteresseerd in beheer van de

zoals die buiten zichtbaar is. Door dit

De bedoeling is dat we gaan schouwen met

openbare ruimte. U ontvangt dan via de

systematisch en gedurende langere tijd

bewoners en met beheerders.

gemeente te zijner tijd nader bericht.

(enige jaren) te doen ontstaat er een beeld

De geïnteresseerde bewoners krijgen een

hoe de kwaliteit op een bepaald moment is

uitgebreide uitleg over het belang van de

en hoe die kwaliteit in de loop van de tijd

kadernotitie en de gedachte achter het

verandert. Op basis van deze gegevens

monitoren en schouwen. Daarnaast een

kunnen goed overwogen keuzes gemaakt

korte instructie hoe je moet werken met

worden om, bijvoorbeeld kwaliteitsniveaus

referentiebeelden en het schouwboekje dat

aan te passen of gericht bij te sturen in het

hierbij hoort. Daarna kunnen bewoners op

beheer en onderhoud. Een belangrijk aspect

eigen initiatief en op hun eigen tijd in hun

van kwaliteit van de openbare ruimte is ook

eigen wijk schouwen op de vastgestelde

de beleving van de bewoners en gebruikers

punten. Een of twee maal per twee

Cor Bouman
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Het bestuur heeft enige jaren geleden drie
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Wellicht is het u in de laatste maanden
opgevallen dat één of meerdere
bestuursleden van de wijkraad de
directe omgeving van vooraf
vastgestelde plaatsen in de wijk
opnemen en notities daarvan maken.
De op die manier vastgelegde
gegevens worden bij de gemeente
ingediend. Hierdoor ontstaat er meer
inzicht in de omstandigheden van
wegdek, berm, trottoir, zwerfvuil,
hondenpoep, straatmeubilair etc. Op
den duur kan men dan ook vaststellen
of er in de wijk verbeteringen of juist
verslechteringen optreden.

Zes redenen waarom
ik kies voor een TSN
vestiging in de buurt:
1. Altijd dezelfde zorgverlener

2. Zorg wanneer het u uitkomt

3. Maximaal tijd voor zorg

4. Zorg dichtbij

5. Zorg van professionals

WIJKRAAD DE SPRENGEN

6. Alle zorg van één organisatie

Hoofdstraat 20
7311 KB Apeldoorn
Tel. 055 - 576 77 11
www.thuiszorgservice.nl
apeldoorn@thuiszorgservice.nl
Thuiszorgservice Nederland is een landelijke organisatie met een sterk lokaal netwerk. TSN is
HKZ/ISO erkend, een waarborg voor kwaliteit voor zowel de zorgverlener als de zorgvrager.
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Thuiszorg Service Apeldoorn e.o.

Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Van de stadsdeelmanager

Nimby!!
prullenbakken op de plaatsen waar zich
altijd veel troep verzamelt. De inrichting van
speelveldjes doen we het liefst samen met
bewoners. Zij weten meestal wel waarmee
en waarop hun kinderen graag spelen en
zijn prima in staat om daarvoor met
voorstellen te komen die binnen het budget
vallen (of zelf te zoeken naar sponsoren!).
Leuk om te zien dat de openbare ruimte
zich zo meebeweegt met de behoefte van
de buurt en wijkbewoners.

achter dat er ook in ons stadsdeel delen van

openbare ruimte aan de bewoners op of

Vaak spreek ik bewoners die vragen of de

de openbare ruimte zijn waar niets (meer)

hanteer je de stelregel ‘als de meerderheid

gemeente ergens een bankje kan

lijkt te kunnen. Kent u de uitdrukking ‘not in

het wil’ (en welke meerderheid is dat dan?)

neerzetten (of juist weghalen) een

my backyard’ (vertaald: niet in mijn

of lever je maatwerk door te reageren op

prullenbak plaatsen of ergens een

achtertuin)? Deze uitdrukking wordt

individuele verzoeken?

speelveldje maken. Bij dit soort vragen

meestal afgekort tot ‘het nimby-effect’.

Lastig! Niet alleen voor de gemeente, ook

overleg ik eerst altijd met de wijkraad.

Hiermee bedoelen we dat veel mensen

voor corporaties (die vaak ook ruimte

Daarna ga ik samen met de ‘grijs’- of

voorstander zijn van het plaatsen van

rondom woningen in hun bezit hebben) en

‘groen’-beheerder op zoek naar budget (tja,

bankjes, het creëren van een hangplek voor

wijkraden. Wanneer doe je het nu goed?

het moet wel allemaal betaald worden), en

jongeren of een honden-uitlaatplek, maar…

gaan we het organiseren. Dit is een

niet bij mij voor het huis / in de straat / in

werkwijze die meestal goed werkt: er

de wijk.

komen bankjes op plekken die door de

Hoe moet je daar als gemeente nou mee

José Cvetanovic, stadsdeelmanager Noordwest

gebruikers zelf zijn uitgezocht en

omgaan? Leg je de inrichting van de

055-5802012, j.cvetanovic@apeldoorn.nl

Graag hoor ik van u hoe u daar over denkt!

Bezorging Wijknieuws in nieuwe handen

M

Met ingang van dit nummer wordt het
Wijknieuws bij u bezorgd door leden
van Scouting Berg en Bos.

Scouting Berg en Bos, in de wandelgangen

Berg en Bos, maar juist uit onze wijk en uit

meestal de Berg en Bosgroep genoemd, is

andere wijken van Apeldoorn, tot

een scoutinggroep van zo’n 60 leden. De

Zevenhuizen en De Maten toe. Zij worden

blokhut van de groep ligt verscholen in de

aangetrokken tot de locatie van de groep,

Zo’n zes jaar lang zorgden de familie Pieters

bossen aan de Soerenseweg. Daardoor is de

haar vrijmoedigheid en haar

dat het Wijknieuws elk kwartaal bij u in de

groep bij veel Apeldoorners niet zo bekend.

overzichtelijkheid.

brievenbus lag. Aan alles komt een eind en

Het gigantische speelterrein wordt

zo gaven ze onlangs aan te willen stoppen

begrensd door de Soerenseweg, de JC

Wilt u eens kennis maken met de Berg en

met de bezorging. Drukke bezigheden lieten

Wilslaan, de Amersfoortseweg/Koningin

Bosgroep, dan bent u van harte welkom op

geen voldoende tijd meer over. Graag

Julianatoren en de wijk Berg en Bos. In

de kerstmarkt op zaterdag 19 december van

danken we vooral Mike Pieters hartelijk voor

tegenstelling tot wat je zou verwachten

15:30 tot 18:30 uur op de blokhut. Die vindt

de verleende diensten.

komen de meeste leden niet uit de wijk

u op het adres Soerenseweg 214. Dat is
achter visrestaurant Lido. De toegang is als
u uit de stad komt, vlak na de bungalow aan
uw rechterhand.
Door de inzet van de Berg en Bosgroep
wordt het voortaan mogelijk om het
Wijknieuws in zeer korte tijd te verspreiden.
Roelof Boekhold

WIJKRAAD DE SPRENGEN

De laatste tijd kom ik er echter steeds meer
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Straten, pleinen, velden: allemaal
openbare ruimte en daarmee ruimte
die van ons allemaal is. Van de
spelende kinderen, de ‘hangende’
jongeren, de buren die met elkaar een
praatje willen maken, de ouderen die
met een rollator door de straat lopen
enz. Het is de bedoeling dat de
openbare ruimte zo ingericht is dat
iedereen aan zijn trekken komt en
mensen er graag komen: het is veilig,
je voelt je er thuis, het voelt alsof de
ruimte van jou is.

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) s 7313 GT, Apeldoorn s 055 - 3 550 450 s info@vanvlietmakelaardij.nl s www.vanvlietmakelaardij.nl

Een zeer geslaagd straatfeest Sterrenlaan

I

Ieder jaar, aan het einde van de
zomervakantie, houdt de Sterrenlaan
haar jaarlijkse straatfeest. Ook dit jaar
weer mochten de Sterrenlaanbewoners
onder het genot van een stralende zon
genieten van alle activiteiten.
Dit jaar met het thema: “Sterrenlaan in

kinderen was natuurlijk het springkussen en
voor de grotere kinderen de stormbaan. Om
17.00 uur stond het door de ouders en
kinderen zelfgemaakte tapas buffet klaar.
Iedereen had zich dagenlang in de keuken
uitgesloofd en het zag er allemaal geweldig
lekker en mooi uit.
Na het kinderprogramma werd de straat

beweging”. De organisatie van het

vrijgemaakt voor het avondprogramma.

straatfeest was het gelukt om met een extra

Rond 19.30 kon men de gerechten voor de

Vele geweldige reacties hebben we gehad

financiële injectie door de binnengehaalde

avond tapas aanleveren.

op deze dag: de activiteiten van het

subsidie van de gemeente (Premie op Actie)

Om 20.00 uur werd het startsein gegeven

kinderprogramma, het kinderbuffet, het

een spetterend activiteitenprogramma neer

voor het avondprogramma. Onder het genot

schminken, de spelletjes, de tapas van ‘s

te zetten voor jong en oud.

van muziek en zelfs nog een door de

avonds maar ook bovenal de goede

Om 14.00 uur werd het startsein gegeven

kinderen spontaan verzonnen karaokeliedje

gezellige sfeer en natuurlijk de hilariteit

voor het kinderprogramma. Favoriet bij de

konden we genieten van overheerlijk eten,

onder het motto:

leuke gesprekken, kennismaking en de
heupen losgooien met het limbodansen.
Om 23.45 uur werd spontaan de polonaise

“Sterrenlaan in beweging”
“Jong en oud”
We kijken met z’n allen terug op een zeer
zonnige en geslaagde, sportieve dag.

spullen opgeruimd. Ook hierbij was
iedereen bereid te helpen en met een

Sterrenlaan bewoners:

kwartiertje was alles dan ook opgeruimd.

Marion Seynaeve en Carla Stoop

Juliana locatie

O

Onder belangstelling van de stichting
Oud Apeldoorn, de gemeente
Apeldoorn en de wijkraad De Sprengen
heeft BPF Bouwinvest op
woensdagmiddag 6 september 2009
een cheque van € 10.000 overhandigd
aan de Stichting Oranjefeesten in
Apeldoorn.



Nieuwe leden
De overhandiging vond plaats in de hal van
het voormalige Juliana ziekenhuis. BPF
Bouwinvest is de nieuwe eigenaar van het
ziekenhuisterrein en ontwikkelt er
momenteel plannen voor. De begrippen
'wonen' en 'zorg' spelen in die plannen een
centrale rol. De projectontwikkelaar maakt

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

G Door onderstaand strookje af geven

bij één van de op pagina 2 genoemde
adressen.

G Door dit op te sturen naar Wijkraad

onderdeel uit van het

De Sprengen, Planetenlaan 15,

Bedrijfstakpensioenfonds voor de

7314 KA Apeldoorn.

bouwnijverheid en ontwikkelt projecten uit

G U aan te melden per e-mail, adres

het oogpunt van belegging. BPF Bouwinvest

is info@wijkraaddesprengen.nl

wil daarom een band aangaan met de

Wilt u wel onderstaande gegevens

Apeldoornse gemeenschap. Een gift aan de

vermelden.

Stichting Oranjefeesten is voor het bedrijf
daarvoor een symbolisch middel. Apeldoorn

G Door het invullen van het formulier

Lid worden op de website

heeft vanouds ene bijzondere band met het

www.wijkraaddesprengen.nl, U ontvangt

koningshuis die ondermeer tot uitdrukking

dan automatisch een bevestiging.

komt in de naam van het voormalige
ziekenhuis. De stichting en de vereniging

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

Oud Apeldoorn willen graag het historisch
belang van de Julianalocatie in de

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

toekomstige plannen tot uitdrukking komt.
Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roelof Boekhold
Plaats:

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

Telefoon:

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

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

9
WIJKNIEUWS

Om 24.00 uur was het feest dan toch echt
klaar en werden met vereende krachten alle

WIJKRAAD DE SPRENGEN

ingezet om deze prachtige dag af te sluiten.
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Soerenseweg 68
Tel. 5415410
Kijk ook op www.schoonheidssalontotalcare.nl

Van de wijkagent

N

Nu het einde van het jaar nadert en de
jaarwisseling aanstaande is, komen er
weer de nodige vragen over het
afsteken van vuurwerk.
Bij deze wil ik een aantal vragen
trachten te beantwoorden.
Op dinsdag 29-, woensdag 30- en

Het spreekt voor zich dat er alleen legaal
vuurwerk verkocht en afgestoken mag
worden. Dit vuurwerk mag worden
afgestoken tussen 31 december te 10.00 uur
en 1 januari te 02.00 uur. Personen die
buiten deze uren vuurwerk afsteken zijn
strafbaar en zullen bij constatering worden
bekeurd. Jeugdigen (tot 18 jaar) worden

donderdag 31 december mag er vanuit een

doorverwezen naar het bureau HALT. In

Eventuele meldingen / tips met betrekking

aantal aangewezen verkooppunten

plaats van een boete zullen deze jongeren

tot de verkoop of opslag van illegaal

vuurwerk worden verkocht. De regels

een alternatieve straf aangeboden krijgen.

vuurwerk kunt U aan mij doorgeven of

betreffende de verkoop en opslag van

Tot 12 jaar is hiervoor toestemming van de

anoniem melden via de MMA (Meld

vuurwerk zijn de laatste jaren behoorlijk

ouders nodig, boven de 12 jaar is deze

Misdaad Anoniem) lijn, tel: 0800-7000.

verscherpt. Een speciaal vuurwerkteam van

toestemming niet vereist.

De meeste vragen zullen bij deze wel

zowel gemeente als politie houdt hier

De politie zal extra toezicht houden op het

beantwoord zijn. Voor overige vragen kunt

toezicht op.

afsteken van vuurwerk en het gebruik van

U altijd bij de politie terecht via het

illegaal vuurwerk. Er zal getracht worden

telefoonnummer 0900-8844.

om zoveel mogelijk op overlast meldingen

Ik wens U fijne feestdagen toe en vooral een

te reageren. Het zal duidelijk zijn dat de

veilig en goed begin van het nieuwe jaar

politie, vanwege capaciteit, niet op elke

2010 !!!

Bij deze wil ik ook een beroep doen op de

Uw wijkagent,

verantwoording die een ieder heeft. Ouders

Ronald de Man

zijn verantwoordelijk voor hun eigen
kinderen en in de buurt kun je elkaar

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

aanspreken op overlast/ gedrag.

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

WIJKRAAD DE SPRENGEN

melding kan reageren.
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Euroloon voor vuurwerkschoon

A

Apeldoornse jongeren tot 16 jaar
kunnen op 1 januari 2010 een extra
zakcentje bijverdienen, wanneer ze
deelnemen aan het gemeentelijke
project ‘’Euroloon voor vuurwerkschoon’’.
Dit project betrekt jongeren bij het
opruimen van vuurwerkafval en is
opgezet door de politie, de gemeente,
Circulus en Bureau Halt. Door deel te
nemen aan deze actie leveren jongeren
een belangrijke bijdrage aan een
schoner milieu èn worden zij direct
voor hun inzet beloond. Dit project
wordt nu voor het zevende
achtereenvolgende jaar georganiseerd
en de toenemende aantallen
afvalzakken die ingeleverd worden
laten zien dat het een succes is.

G Wijkserviceteam, Zilverweg 32

G Wijkserviceteam, Tannhauserstraat 403b
G Wijkserviceteam, Glazeniershorst 405
G Wijkserviceteam, Zandloperweg 20

G Wijkcentrum Het Bolwerk, Ravelijn 55
G Fietsdepot, Havenweg 7

G Winkelcentrum Kerschoten, Edisonlaan

(nabij Rabobank)

G Speeltuinvereniging Kindervreugd,

P. Saenredamstraat 15a
hulp van volwassenen gewenst.

Tips

G Lever alleen vuurwerkafval in, en geen

Om te zorgen dat het opruimen veilig

flessen die bij het afsteken gebruikt zijn!

gebeurt, geven wij de volgende tips:

G Probeer gevonden en niet ontploft

vuurwerk niet alsnog aan te steken.

Voor nadere informatie over deze actie kun
je contact opnemen met de heer Steven

G Overleg met ouders, buren e.a. dat zij

Gerritsen van de gemeente Apeldoorn,

's nachts al het afval bij elkaar vegen en in

tel. 06-54 36 82 46.

vuilniszakken klaar zetten. En breng ze dan
Doe dus mee aan deze actie! Voor iedere

's middags naar de inzamelpunten.

volle vuilniszak vuurwerkafval ontvang je

G Zet een vuilniszak met vuurwerkafval

een halve Euro. Je kunt de zakken inleveren

nooit in een warme ruimte.

op dinsdag 1 januari 2010 tussen 13.00 en

G Bij het zoeken én het inleveren van

15.00 uur op de volgende locaties:

vuurwerkafval door jonge kinderen is de

Meer algemene informatie over veiligheid
bij het afsteken van vuurwerk en het
opruimen van vuurwerkafval is te vinden op
de website van Consument en Veiligheid:
www.veiligheid.nl.

Miep Giezeman – meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk!

I

In juni 2009 ontving Miep Giezeman uit handen
van loco-burgemeester Wegman de versierselen
behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Daarnaast kreeg zij op
dezelfde dag door de pastoor van de
Emmaüsparochie de aartsbisschoppelijke
Willibrord penning uitgereikt. Dus zowaar geheel
onverwacht een 2 tal onderscheidingen voor meer
dan 50 jaar dienstbaar zijn voor de gemeenschap.
Miep, namens bestuur van wijkraad De Sprengen
van harte gefeliciteerd met deze, zoals ik las
zeker welverdiende, onderscheidingen!

Tesselschadelaan in deze prachtige wijk.
In Apeldoorn was ik één van de oprichters
van M.O.V. (Missie, Ontwikkelings en
Vredeswerk) van de toenmalige
Victorparochie. Ik zie het als een roeping om
“om te zien” naar medemensen die het
minder goed getroffen hebben in de
samenleving. Na het vertrek van enkele
medeoprichters heb ik samen met de
pastoor één en ander een nieuw elan
kunnen geven.
Gelijktijdig was ik secretaris van het bestuur
van de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD) en

Ik was totaal verrast dat ik zomaar op één

werkte nauw samen met de Centrale

dag 2 onderscheidingen kreeg toegekend.

Administratie van de gemeente Apeldoorn.

Vanaf 1956 heb ik me ingezet in velerlei

De SPD is de voorloper van MEE ( MEE is de

vormen van vrijwilligerswerk. Ik had me

Vereniging voor ondersteuning bij leven

voorgenomen om in juni 2009 met mijn

met een beperking).

zeer boeiende werk te stoppen, ik had al

In de zomer van 1982 kwam ik, met mijn

bereikt, dus het stokje kon worden

gezin na een periode van 2 ½ jaar die wij in

Deze studie kwam mij goed van pas toen ik

Denemarken doorbrachten, weer terug in

Diaconie. Verder ben ik nog een tiental jaren

overgedragen.

Apeldoorn. Mijn man was door Philips

voorzitter geweest van de

Apeldoorn in Denemarken gedetacheerd.

ziekenontmoetingsdagen. Dit gebeuren is

WIJKRAAD DE SPRENGEN

ruim de pensioengerechtigde leeftijd
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Miep bedankt

gevraagd werd voor de Rooms Katholieke

Om reden dat onze kinderen in die periode

na de oorlog ontstaan en werd georganiseerd

middelbaar onderwijs gingen volgen trad ik

door het Katholieke Vrouwengilde. Jaarlijks

toe tot de ouderenraad van het Veluws

verzorgden een 30 tal vrijwilligers deze

College. Naderhand werd ik afgevaardigde

ziekenontmoetingsdagen voor een 70 tal

van de ouders in de medezeggenschapraad.

gasten. Op deze 2 dagen werd hen een

Ik heb mij daarbij ingespannen voor de

ontspanningsprogramma geboden en

samenwerking met de leerlingen

krijgen de zieken volop aandacht en lekker

afvaardiging en heb mij onder andere

te eten. Met een 3 tal personen werd

verdiept in de voorschriften zoals die door

jaarlijks dit gebeuren voorbereid, voorwaar

Miep krijgt het lintje van loco-burgemeester

“Den Haag” werden uitgevaardigd. Nog

geen sinecure. Onlangs is aan deze activiteit

Wegman

weer later werd ik voorzitter van de

een einde gekomen omdat de leiding er

medezeggenschapraad. Dat vergde veel

mee stopte.

Klopt het dat je al vanaf 1956 actief bent

overleg met leraren, de Katholieke

geweest als vrijwilliger?

schoolraad en met belangenorganisaties.

Ja dat klopt. In Den Haag bij de

Vervolgens ben ik als secretaris verbonden

jeugdbeweging was ik in eerste instantie

geweest aan het bestuur van het Katholieke

assistent leidster bij de welpen, naderhand

Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en

werd ik akela. Het was één groot spel, maar

omstreken. Deze overstap was in feite een

in de spelvorm waren wel terdege

voortzetting van de eerdere functies. Hierbij

opvoedkundige elementen aanwezig.

heb ik alles meegemaakt vanaf de

In Den Haag leerde ik ook mijn man kennen.

besturenfusie tot en met de scholenfusie. Er

In 1965 trouwden wij. In latere jaren werden

werd veel aandacht gegeven aan de

door mij zogenaamde “achttien jarigen”

Oecumenische samenwerking van het

Miep krijgt de Wilibrordspeld van pastoor

cursussen gegeven. Ook de toenmalige

Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn

Zemann

kapelaan Simonis, ja de latere kardinaal

met Twello die ook bij de fusie werd

Simonis, was als coach hierbij nadrukkelijk

betrokken.

Verder ben je vanaf 2000 voorzitter van RK

betrokken. Vanaf 1963 ben ik als

Op gemeentelijk niveau was een structureel

Diaconie en sinds 2005 van de Parochiële

maatschappelijk werkster werkzaam geweest

overleg tussen de besturen van het

Caritas instelling van de Emmaüs parochie in

bij de Raad voor de Kinderbescherming. In die

voortgezet onderwijs, over de verdeling van

Apeldoorn.

periode was het nog ‘normaal’ dat als een

de gebouwen.

Wat moet de lezer zich hierbij voorstellen?

vrouw trouwde en kinderen kreeg, zij stopte

In 1996 ben ik begonnen met een

Voorheen waren er in Apeldoorn een

met werken.

universitaire studie Theologie, welke ik met

zevental parochies. Door fusie werd dit één

Wij wonen vanaf 1968 in Apeldoorn aan de

goed gevolg heb afgerond.

parochie.

Een prestatie van formaat!
In vroegere jaren deden de kloosters veel

In de loop van de tijd ontstonden er allerlei

Als ik dit zo allemaal hoor ben je in feite je

werk voor de medemens. Ook in de parochie

wettelijke regelingen. Maar ook in de

gehele leven bezig geweest met je in te

werd de medemens stilzwijgend geholpen.

huidige tijd is er vaak nog hulp nodig.

zetten voor de medemens. Bij mijn afscheid

De parochie krijgt de daarvoor benodigde

Caritas geeft hulp als er geen andere helper

van de RK Diaconie/Parochiële Caritas

middelen vaak uit legaten of schenkingen

is. Caritas geeft dus indien nodig hulp aan

instelling heb ik gezegd dat mijn drijfveer is

en door middel van collectes.

iedere Apeldoorner ongeacht geloof of

“om mens voor een mens te zijn” zoals

Diaconie is voor sommigen een onbekend

afkomst. Deze hulp is dus niet structureel

Huub Oosterhuis zo mooi bezingt in één

begrip. Wat houdt dit in? Diaconie is het

maar incidenteel. Daarnaast wordt er naar

van zijn liederen.

opkomen voor mensen die in de knel zijn

een blijvende oplossing gezocht en worden

gekomen en dat zeker niet alleen financieel.

mensen daarheen verwezen.

Cor Bouman

Blokhagen honden uitlaatplaats Koning Lodewijklaan
beschermen door de reeds aanwezige
ligusterhaag aanzienlijk te verbreden tot
rondom de boomstammen. Een klein
gedeelte van de aanwezige haag loopt erg
scheef weg en zal in zijn geheel verwijderd
en vervangen worden. De strook gras tussen
de hagen zal smaller worden, maar er blijft

Het gaat om het gedeelte van de Koning

wel een goed te gebruiken honden

Lodewijklaan tussen de Soerenseweg en de

uitlaatplaats over.

Sterrenlaan.

Medewerkers van het Groenbedrijf van de

Er is in deze buurt veel behoefte aan deze

gemeente Apeldoorn zullen binnenkort met

honden uitlaatplaats en die moet dan liefst

de werkzaamheden starten.

WIJKRAAD DE SPRENGEN
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Al enkele jaren worden de boomstammen van de
linden op de honden uitlaatplaats aan de Koning
Lodewijklaan beschermd tegen de urine van de
honden. De boomschors gaan door de urine kapot.
De vitaliteit van de bomen neemt ook zichtbaar af
vanwege alle urinezuren rondom de wortels.
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oplossing wil de gemeente de bomen

Website
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ook behouden blijven. Als structurele
Cor Bouman

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 zien wanneer deze
is aangemaakt c.q. is bijgewerkt.

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.
U als wijkbewoner kunt ook zaken

In de linkerkolom vindt u nu het menupunt

aandragen die u graag op de site vermeld

Gemeente Apeldoorn. Als u met de muis

zou willen zien. Reacties op de site kunt u

deze aanwijst ziet u een groot aantal

doorgeven met het Reactieformulier zoals

pagina’s met zaken die de gemeente

dat op de website is vermeld. Uiteraard kunt

Apeldoorn betreffen. Om reden dat de

u ook schriftelijk reageren. Het adres van de

verspreiding van het Apeldoorns Stadsblad,

webmaster is Planetenlaan 15,

met daarin de officiële publicaties van de

7314 KA Apeldoorn.
Op de site is ook een formulier opgenomen
waarmee u zich kunt opgeven als lid van de
wijkraad. Aan de website is een centraal
e-mail adres gekoppeld, dit is
info@wijkraaddesprengen.nl
De webmaster,
Cor Bouman

Zomaar een foto van ‘een leuke speelplaats’
Toermalijnstraat

Automatische Externe Defibrillator
aan de Schotweg

A

Acupunctuurpraktijk en kapperszaak in
Apeldoorn leveren samen bijdrage aan
reanimatie/AED netwerk in hun wijk.

reanimatie-/AED-instructie te volgen.

Donaties

Bij een hartstilstand is het belangrijk om zo
snel mogelijk met reanimatie te beginnen
en met een AED apparaat is de kans op

Een financiële bijdrage, waarmede
onder meer een deel van de uitgave

Toen Acupunctuurpraktijk Metafysiek aan

overleven een stuk groter. Het is daarom

de Schotweg in Apeldoorn voor de praktijk

van belang dat de AED op een strategische

bekostigd, is van harte welkom.

een AED apparaat ging aanschaffen

plek hangt en dat voldoende mensen uit de

U kunt uw bijdrage overmaken op

ontstond het idee om deze Automatische

omgeving kunnen reanimeren.

Externe Defibrillator buiten op te hangen,

Annelies Haarmode heeft daarom in de

zodat het apparaat ook voor de buurt beter

kapperszaak een reanimatiecursus verzorgd

beschikbaar zou kunnen zijn.

en de afgelopen weken hebben dan ook 5

ontvingen wij de volgende bedragen,

personeelsleden en 8 buurtbewoners hun

waarvoor wij de geefsters/gevers

van Wijknieuws kan worden

bankrekening 52.45.81.541 van
Wijkraad De Sprengen. Bij voorbaat
dank. De afgelopen maanden

reanimatie-/AED diploma behaald. Ieder

zeer erkentelijk zijn.

jaar zal er een herhalingscursus worden
verzorgd om de kennis op peil te houden.

Datum

Initialen:

Euro

Inmiddels heeft de acupunctuurpraktijk z’n

10-06-09

K.W.

25,00

AED aangeschaft en deze is op een goed

17-10-09

J.W.A. E.

15,00

WIJKRAAD DE SPRENGEN

bereikbare plaats opgehangen.

WIJKNIEUWS

14

De cursisten reanimatie/AED aan het werk.
Frank van Rantwijk, eigenaar van de
acupunctuurpraktijk, zocht daarom contact
met de overbuurvrouw, Renee van der Heide
van Annelies Haarmode (ook aan de
Schotweg) en zo ontstond het initiatief om
personeel van de kapperszaak en enkele
buurtbewoners (Schotweg, Jagersweg en

Buurtbewoners en personeelsleden met het diploma, rechts de initiatiefnemers

Hamelweg) in de gelegenheid te stellen een

Renee van der Heide van Annelies Haarmode en acupuncturist Frank van Rantwijk.

Welkom bij de opening van het informatiepunt De Loohof

B

Bij Woonzorgcentrum de Loohof van Atlant komen
steeds meer vragen binnen over zorg. Zo maar een
greep uit deze vragen: Hoe moet ik zorg aanvragen?
Waar heb ik recht dan precies recht op? En als ik
dan zorg kan krijgen hoe is het dan georganiseerd?

en Ons Huis heeft Atlant het initiatief

antwoord hebben op uw vraag. Op uw

genomen om een informatiepunt voor al

verzoek helpen we u op weg naar de juiste

deze vragen in te richten. Het uitgangspunt

instanties ook als het gaat om aanvragen

is simpel. Alle omwonenden kunnen terecht

van bijvoorbeeld zorg of het regelen van

bij de Loohof met vragen op het gebied

allerlei diensten.

wonen, welzijn en zorg. Dus, dichtbij in de

Steeds vaker komen er ook vragen over

eigen wijk. Het informatiepunt ‘is bij’. Er is

Graag vieren we samen met u de opening

wonen. Ik wil mijn woning aanpassen. Zijn

steeds een actuele sociale kaart. En, indien u

van het informatiepunt. Wethouder Paul

daar regelingen voor? Wat is de rol van de

dat wenst wordt u geholpen bij het vinden

Blokhuis zal het formele deel voor zijn

gemeente? Of op het gebied van welzijn;

van de juiste informatie. Boodschap die daar

rekening nemen. Onder het genot van een

welke activiteiten zijn er in mijn buurt? Is er

bij past is ‘niet van ’t kastje naar de muur

hapje en een drankje zal worden uitgelegd

een klaverjasclub en kan ik daar zo maar

maar we regelen ’t hier’. U wordt er

hoe het informatiepunt werkt. U bent van

aan meedoen? Die vragen zijn begrijpelijk.

persoonlijk te woord gestaan. Medewerkers

harte welkom op donderdag 14 januari om

Alles zelf bijhouden is haast ondoenlijk. Er is

van de receptie van de Loohof en

15.30 uur op De Loohof,

veel informatie en die informatie verandert

gastvrouwen houden alle informatie

Koning Lodewijklaan 2, 7314 GD Apeldoorn.

in een hoog tempo. Samen met Wisselwerk

actueel. We zoeken net zo lang tot we een

Tel.: (055) 357 81 00
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