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R. Boekhold

Van de voorzitter
februari 2010

(Voorzitter)

U heeft het goed getroffen!
C. Bouman
(Secretaris/

Hoe ik dat weet? Uit de leefbaarheidsenquête die de

Penningmeester)

gemeente het afgelopen jaar onder de inwoners van de
gemeente Apeldoorn heeft gehouden. Meer dan 93%

de kracht van zijn leven is, maar u op uw hoge leeftijd

van de inwoners van onze wijk waren het eens met de

op straat laat sneeuwruimen.

stelling “Als je in deze buurt woont, heb je het goed
E. van Engelen

getroffen”. Dat is de hoogste score van alle wijken

Er zijn ook grotere ontwikkelingen die hun effect kunnen

(Bestuurslid)

binnen Apeldoorn. Slechts 0,7% was het met de stelling

hebben op de leefbaarheid in onze wijk. De

eens dat het vervelend is om in deze buurt te wonen.

herontwikkeling van het terrein van het voormalige

Alleen Zuidwest-Zuid en Osseveld en Schoonlocht

Julianaziekenhuis en de ontwikkelingen rond het AGOVV-

scoorden nog lager met respectievelijk 0,4% en 0,6%.

stadion zijn daar bekende voorbeelden van. Er blijft dus

J. Snel

WIJKRAAD DE SPRENGEN

(2e Secretaris)

D. Engels
(2e Penningmeester)

genoeg te doen voor het bestuur van de wijkraad.
Als bestuur van wijkraad De Sprengen zou je haast
denken dat je wel kunt inpakken. Zeker als de inwoners

Met de verkiezingen in het vooruitzicht, leek het ons -

van onze wijk het voor 100% eens zijn met de stelling

net als vier jaar geleden - weer een goed idee om de

dat onze wijk (zeer) prettig is om in te wonen. Wat valt

politieke partijen te vragen wat zij in het bijzonder voor

er dan nog te verbeteren…? Misschien toch wel iets,

onze wijk kunnen betekenen. Misschien helpt dat u bij

maar dat weten we niet. Jongeren onder de 18 jaar

het bepalen van de keuze op wie u gaat stemmen. U

konden hun stem niet laten gelden in de

gaat toch wel stemmen? Tevredenheid mag toch niet

leefbaarheidsenquête. Ik ben eigenlijk wel benieuwd

ontaarden in luiheid?

hoe zij zouden antwoorden op bovenstaande stellingen.
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H. Dusseldorp
(Bestuurslid)

De politieke partijen - het zijn er twee meer dan vier
Al valt er blijkbaar voor de inwoners ouder dan 18 jaar

jaar geleden - hebben allemaal op ons verzoek

weinig te verbeteren, de leefbaarheid in onze wijk moet

gereageerd. Daarvoor onze dank! Rest mij u veel

wel onderhouden worden. Er zijn tal van relatief kleine

leesplezier te wensen.

(maar terechte!) ongenoegens, zoals uw buurvrouw die
steeds te hard door de wijk rijdt. Of uw buurman die in

Roelof Boekhold
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Een wijkbewoner aan het woord
Wijkbewoner schaatst alternatieve Elfstedentocht

O

Op 26 januari 2010 schaatst Hendrik
Westerbeek voor de tiende maal de
alternatieve Elfstedentocht op de
Weissensee in Oostenrijk.
Een keer ging het mis en hoorde hij het
verzoekplaatje “voor de meest sportieve
bewoner van de Huygenslaan” niet.
Hij lag in een helikopter en was
onderweg naar het ziekenhuis.

In april 1976 zijn zij getrouwd en in

wilgen heeft gehangen is hij ieder jaar op

Apeldoorn komen wonen. Hendrik was

de Weissensee te vinden. Het was dit jaar

inmiddels uit militaire dienst en had de

voor de 10de keer dat wij hem konden

opleiding tot landmeter bij het Kadaster in

volgen op 26 en 29 januari. 200 km door de

Apeldoorn achter de rug. Hij werd als

vrieskou volbrengen met een mooie

landmeter in Zwolle geplaatst. Het stel ging

snelheid. Dat samen met de gezelligheid

wonen in Steenwijk. Hier werden 2 dochters

van zijn schaatsmaten maakte ook deze

geboren, Janneke en Marion. Hendrik ging

week aan de Weissensee voor Hendrik tot

Nederlands Recht studeren en in 1986 werd

een jaarlijks terugkerende evenement.

hoofdkantoor van het Kadaster in
Apeldoorn geplaatst. Het gezin verhuisde

werd ik van harte uitgenodigd op de koffie

naar de Keltenlaan, dicht bij het Orderbos.

aan de Huygenslaan. Met een lijstje vragen

Na het afstuderen en de benoeming tot

ging ik op stap. Voor mij een klein ritje op de

directeur bij het Kadaster volgde in 1998 de

fiets waarbij ik mij in gedachten kon

verhuizing van de familie Westerbeek naar

voorbereiden op het gesprek. Ook op zo’n

de Huygenslaan.

donkere avond in januari lijkt het alsof de
Huygenslaan de bezoekers een warm

Op de schaatsen

welkom heet. In veel tuinen was de

Hendrik deed aan hardlopen en ging

kerstverlichting nog aanwezig en het zag er

regelmatig naar de sportschool. Hij liep

gezellig uit.

onder meer tien keer de
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Midwintermarathon in Apeldoorn. Ook
fietsen was een bezigheid voor hem en zijn

Een jaarlijks terugkerend evenement? Ligt er

gezinsleden. Aan de Huygenslaan zag een

dan ieder jaar voldoende en goed ijs op de

buurman wel iets in Hendrik als

Weisensee om deze tocht te organiseren?

schaatsmaat. “Hendrik wil jij niet mee met

“Nee, helaas is het niet altijd mogelijk om

ons schaatsclubje trainen voor de

de tocht (uit) te rijden. In 2009 heb ik de

alternatieve Elfstedentocht op de

tocht voor de zesde keer uitgereden. 1x is de

Weisensee? Je komt uit het land van Evert

tocht afgelast omdat de kwaliteit van het ijs

van Benthem, dat zou moeten lukken.”

niet voldoende was, het afgelopen jaar werd

Hendrik is mee gaan trainen en vertelt nu

de tocht ingekort op het moment dat ik er

vol trots dat hij zijn ploegmaten kon

150 km op had zitten en 5 jaar geleden liep

bijhouden. De keuze was snel gemaakt. Het

het niet goed af met mij.”

Om half acht werd ik verwacht bij Hendrik

hardlopen werd ingeruild voor schaatsen op

en Jansje Westerbeek. Ik had aangebeld en

natuurijs. Hij is lid geworden van de

Muziek die niet gehoord werd

de deur zwaaide open. Er was een hartelijke

Apeldoornse IJsclub DNIJ en traint wekelijks

Een verzoekplaatje in de helikopter. Met de

ontvangst en ik werd getrakteerd op

minimaal twee maal per week op de ijsbaan

finish in zicht op 175 km is Hendrik in 2004

notenkoffie met koek. Heerlijk.

in Deventer.

gevallen, hij was bewusteloos en had zijn

Wie is deze man

De alternatieve Elfstedentocht

helikopter opgehaald om vervoerd te

Hendrik, 56 jaar, schoof zijn enthousiasme

Een tocht die start in het donker en voor

worden naar het ziekenhuis in Villach.

niet onder stoelen of banken. Een

veel schaatsers ook eindigt in het donker.

Terwijl men bezig was om hem in de

levensgenieter puur sang zou ik zo zeggen.

Een aantal schaatsers is hier goed op

helikopter te leggen klonk door de

“Ik ben geboren in Witte Paarden. Dit is een

voorbereid en heeft verlichting aangebracht

luidsprekers het verzoekplaatje van Jansje.

gehucht tussen Steenwijk en Wolvega. Hier

op de kleding. De verzorgingsposten langs

Hoewel het met Hendrik weer helemaal

ben ik opgegroeid. Ik heb de HBS in

de route zorgen voor voldoende eten en

goed gekomen is, heeft het plaatje hem op

Steenwijk gevolgd en daar heb ik op mijn

drinken en uiteraard hebben zij de zorg voor

dat moment niet bereikt. Pas in het

15de Jansje ontmoet. Het was liefde op het

de man of vrouw die de man met de hamer

ziekenhuis kwam hij weer bij en zijn de

eerste gezicht.” Ik hoefde niet te vragen of

tegenkomt.

verwondingen aan zijn hoofd gehecht.

deze twee nog steeds gek op elkaar zijn.

Nadat Hendrik zijn loopschoenen aan de

Jansje gaat niet mee naar de Weissensee.

hoofd beschadigd. Hendrik werd door een

Lees verder op pag. 5
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Op mijn vraag of ik deze sportieveling wat
vragen mocht stellen voor ons Wijknieuws
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hij als juridisch beleidsmedewerker bij het
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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

“Het is een (h)echte mannenclub. Ik kijk wel

niet praten.” Maar Jansje staat hem bij en

naar de verrichtingen op Internet. Op

vertelt mij dat de bezoekjes en

www.weissensee.nl kun je de rijders

belangstelling van de buurtbewoners hem

volgen.“ Ieder rondje wordt per deelnemer

destijds geholpen hebben om weer goed te

vermeld. Bij goed ijs is een rondje 25 km

herstellen. Daarnaast leidt hij een

lang en als het ijs wat minder is, wordt

gedisciplineerd regelmatig leven met

geschaatst op het kleine meer en dan is een

voldoende rust en gezonde voeding. En dan

rondje 16 km.

beginnen de ogen van Hendrik weer te
fonkelen en trots vertelt hij dat hij in 2008,

Schaatsen

het jaar na zijn ziekte, een persoonlijk

Hendrik loopt even weg om vol trots terug

record heeft geschaatst op de Weisensee.

te komen met zijn schaatsen. Ik kan u

7 uur en 40 minuten over 200 km.
Sinds vorig jaar fietst Hendrik mee voor de

voor elkaar op “een mooie manier”. Achter

uit. Hiermee moet het dan gebeuren dacht

Stichting Alpe d’HuZes. Alpe d’HuZes is een

de Belastingdienst aan de Joost van de

ik. Eén paar is voor het trainen. Ik weet niet

verbastering van de naam van de berg Alpe

Vondellaan is een mooi park gemaakt met

of ik reclame mag maken maar doe het toch

d’Huez en verwijst naar de opdracht om zes

een speelplaatsje voor de kinderen.”

maar even, Viking klapschaatsen. De

keer, als individu of als team, de berg op één

Jammer dat bij een poging tot inbraak een

schaatsen voor de lange tochten zijn

dag te beklimmen. Alpe d'HuZes zet zich

aantal kozijnen zijn vernield maar dit heeft

Salomon Free skates met schoenen die

ervoor in dat de strijd tegen kanker

Hendrik ook met hulp van zijn broer

lijken op skischoenen maar de schoenen zijn

uiteindelijk wordt gewonnen. Dat kanker

vakkundig kunnen repareren.

van zacht materiaal. Het ziet er geweldig

niet meer als een dodelijke ziekte hoeft te

uit en met deze schaatsen op mijn

worden gezien en hoe je gelukkig kunt

Terwijl ik naar huis fiets realiseer ik mij dat

netvliezen ga ik zeker de rondjes van

leven met en na kanker. Op 2 juni 2009

deze avond zeker de moeite waard is

fietste hij 2 keer de Alpe d’Huez op.

geweest. Ik heb er energie van gekregen en

Het is de bedoeling dat de rijders worden

trap nog iets harder op mijn pedalen om

Hendrik op 26 januari volgen.
Andere activiteiten

gesponsord door vrienden, familie en

thuis enthousiast verslag te doen van mijn

Gedurende het enthousiaste gesprek wordt

bekenden voor dit goede doel. Hendrik is

ervaringen en verhalen van deze avond.

het mij steeds meer duidelijk dat ik op

van plan op 3 juni aanstaande 3x naar de 13

Hendrik, Jansje, bedankt voor deze avond
vol verhalen en lekkernijen.

bezoek ben bij een heel veelzijdige man. Hij

km hoge top te fietsen. Mocht u hem en

schaatst, zit op een mountainbike, zit voor

daarmee de Stichting willen steunen dan

zijn werk nogal eens in het buitenland en

kunt u uw bijdrage overmaken op rekening

Het resultaat na ons interview

bij mooi weer toert hij met zijn Jansje over

nummer 685059413, met vermelding Alpe

op de Weissensee

de Veluwe op zijn Harley. De kleinkinderen

d’HuZes.

Inmiddels is de 10de tocht op de Weissensee

van Hendrik en Jansje komen ook

weer verreden. Op de deelnemerslijst zag ik

regelmatig bij opa en oma. Oppassen is voor

Het wonen in de wijk de Sprengen

7 Apeldoorners staan. Van deze

hen een van de leukste bezigheden aan de

Inmiddels zit ik aan een heerlijke

Apeldoorners hebben 4 plaatsgenoten de rit

Huygenslaan.

kruidenwijn met nootjes en wil nog graag

van 200 km volbracht. Saillant detail is wel

weten wat Hendrik en Jansje vinden van het

dat Hendrik de tocht van 200 km twee maal

Gezondheid

wonen in onze wijk. Op deze vraagt volgt

(!) heeft gereden. Hij vertelde vol trots dat

Hendrik is 56 jaar en heeft zoveel energie

een stortvloed van woorden waar ik uit

het weer in Oostenrijk optimaal was om èn

dat ik er een beetje jaloers op wordt. Hoe

opmaak dat deze wijkbewoners geen

op 26 èn op 29 januari de tocht te rijden. Op

krijg hij dit allemaal voor elkaar? “Mijn

plannen hebben om onze wijk te verlaten.

beide dagen kon de tocht worden verreden.

lichaam heeft mij 3 jaar geleden even in de

“We wonen dicht bij de bossen, lopen nogal

Zo waar een geweldige prestatie van deze

steek heeft gelaten. Ik werd geconfronteerd

eens naar het centrum en onze dochter met

enthousiaste wijkbewoner.

met een kwaadaardige tumor. Over deze

man en kleinkinderen wonen dichtbij aan

periode van ziek zijn en herstel wil ik liever

de Jupiterlaan.

Hanneke Dusseldorp

Oproep openbare jaarvergadering
De openbare jaarvergadering van Wijkraad De Sprengen wordt

Elders in deze uitgave treft u de agenda aan. De stukken liggen

gehouden op:

vanaf 19.30 uur voor een ieder ter inzage.

24 maart 2010, aanvang 20.00 uur.
Locatie: Jachtlaankerk, Jachtlaan 143.

De leden van de Vereniging kunnen desgewenst het financiële

Wij rekenen op de komst van zowel leden als niet leden.

met Cor Bouman tel. 055-3558176.

verslag en het activiteitenverslag vooraf inzien, na een afspraak

WIJKRAAD DE SPRENGEN

In de Huygenslaan heeft men belangstelling

schaatsen maar ze zagen er indrukwekkend
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vertellen, ik heb geen verstand van

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

Stem lijst 4
nummer 4

2. Zorg wanneer het u uitkomt

3. Maximaal tijd voor zorg

.

4. Zorg dichtbij

Roeli Maertens-Krooi

5. Zorg van professionals

WIJKRAAD DE SPRENGEN

- 21 jaar actief in de wijk - Woont bij u in de buurt - Veel goede contacten in de wijk - Vrouw in het politieke mannenbolwerk -

www.leefbaarapeldoorn.nl

Thuiszorg Service Apeldoorn e.o.
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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Ik hou van Apeldoorn, speciaal van “mijn”wijk.
Er valt nog veel te verbeteren.
Ik werk daar al 21 jaar aan mee,
maar zit nog vol ambitie.

6. Alle zorg van één organisatie

Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Van de stadsdeelmanager

Zin in iets leuks?
5801355. Ook kunt u dit vinden op internet.
www.apeldoorn.nl -> leven in Apeldoorn ->
Dorpen en wijken -> Meer -> Premie op actie.
Heeft u inspiratie nodig of vindt u het
gewoon leuk om te zien wat uw medeApeldoorners allemaal bedenken en
uitvoeren? Vraag dan bij de afdeling
wijkzaken om het boekje ‘Premie op actie’.
De vrolijkheid straalt er van af.
Huurt u bij een corporatie? Ook zij zijn vaak
bereid om buurtinitiatieven te sponsoren of
ondersteunen. Informeer er eens naar.
dat de straat meedoet, vraag zonodig een

Wist u dat u voor dat soort zaken geld van

Een andere manier om een gezellige

vergunning aan bij de gemeente (in ieder

de gemeente kunt krijgen? Via het

activiteit met de straat te organiseren is het

geval nodig bij een grootse opzet waarbij

instrument ‘Premie op actie’ sponsort de

meedoen aan de Nationale straatspeeldag.

tenten of een springkussen in de straat

afdeling wijkzaken van de gemeente

Deze dag wordt ondersteund door Veilig

worden gezet), versier de straat en geniet

activiteiten die bijdragen aan de

Verkeer Nederland en is er vooral voor

ervan!

saamhorigheid. Het eerste jaar ontvangt u

bedoeld om de kinderen één dag per jaar op

maximaal € 600,- en het tweede jaar

straat alle ruimte te geven. Dit jaar wordt

Als de kinderen eenmaal in bed liggen

maximaal € 300,- . Het derde jaar krijgt u

de straatspeeldag gehouden op woensdag 2

monden veel straatspeeldagen uit in een

helaas niets omdat iedereen een kans moet

juni.

straatborrel tot in de late uurtjes.

€ 600,- aanvragen. Een van de weinige

Ons mooie stadsdeel kent al een lange

De Burendag

beperkingen is dat het geld niet mag

traditie van straatspeeldagen. In de

Nog een suggestie: de burendag. Enkele

worden ingezet voor het kopen van eten en

Eburonenstraat en op het terrein van de

jaren geleden opgezet door een slimme

drinken. De procedure is heel gemakkelijk

Koningin Julianaschool wordt de

koffieproducent maar het idee is er niet
minder om. Nodig de buren op de koffie en

krijgen. Het vierde jaar kunt u dan weer

7

en snel en u kunt nu al aanvragen voor

straatspeeldag elk jaar weer groots en

activiteiten die pas aan het eind van het

buurtoverstijgend gevierd. Er zijn echter ook

leer elkaar kennen. De burendag valt elk jaar

jaar plaatsvinden. Dat is overigens ook

kleine, intiemere straatspeeldagen die

op de vierde zaterdag van september.

verstandig want de laatste jaren is het

vooral de kinderen van de eigen straat en

Afgelopen jaar deden in heel Nederland

beschikbare geld vaak snel na de

‘om de hoek’ plezieren. Het leuke van vrijwel

maar liefst 640.000 mensen mee! Samen

zomervakantie al op. De spelregels en het

alle straatspeeldagen is dat jong en oud

vierden zij feest, knapten zij hun buurt op of

aanvraagformulier kunt u opvragen bij het

erbij betrokken raakt. Bij het begeleiden van

ondernamen andere activiteiten die de

secretariaat van de afdeling Wijkzaken, 055-

een spelletje, bij het schenken van limonade

buurt nader tot elkaar brachten. Een

voor de kinderen of door gewoon gezellig

bijdrage in de kosten van uitvoering van een

Donaties

met een kopje koffie erbij te komen zitten.

activiteit op burendag is aan te vragen bij

Een financiële bijdrage, waarmede onder meer

Het organiseren van een straatspeeldag is

Zoals al gezegd: Noordwest laat zich al niet

een deel van de uitgave van Wijknieuws kan

helemaal niet moeilijk. Kruip met een paar

onbetuigd als het op feesten en ontmoeten

worden bekostigd, is van harte welkom.

buren bij elkaar en doe het gewoon. Meld

aankomt. Het zou fantastisch zijn om dit

U kunt uw bijdrage overmaken op

uw straat aan bij Wisselwerk, 055-5219644,

jaar nog meer actie te zien en ook ‘nieuwe’

bankrekening 52.45.81.541 van Wijkraad De

www.wisselwerk.nu. Zij coördineren de

straten in het lijstje te kunnen opnemen!

Sprengen. Bij voorbaat dank. De afgelopen

straatspeeldag en kunnen u mogelijk

het Oranjefonds, www.oranjefonds.nl.

ondersteuning bieden. Kijk wat er in de

José Cvetanovic, stadsdeelmanager Noordwest

waarvoor wij de geefsters/gevers zeer

straat al aan buitenspeelgoed aanwezig is

055-5802012 j.cvetanovic@apeldoorn.nl

erkentelijk zijn.

en wat er nog bij gemaakt of gehuurd kan

maanden ontvingen wij de volgende bedragen,

worden (blikgooien is altijd een succes maar

Datum

Initialen:

Euro

denk ook eens aan boogschieten, met een ei

01-12-09

J. R-W.

25,00

op een lepel lopen, een skelterrace of

23-12-09

E.J. E

20,00

misschien zelfs een springkussen!). Vraag of
uw wijkraad een bijdrage in de kosten van
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Nu is het nog winter en vroeg donker.
Binnenkort gaan de dagen weer
lengen en komt iedereen weer naar
buiten. Bij ons in de straat is het
verschil tussen winter en zomer echt
heel duidelijk merkbaar. In de winter
spreken we elkaar sporadisch. In de
zomer regelmatig. En de meeste
mensen krijgen dan ook weer zin om
iets leuks te doen. Met de buren of de
hele straat. Lekker buiten. Een
barbecue is leuk maar u kunt
bijvoorbeeld ook kiezen voor een
schoonmaakdag of een kunstroute.

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

Van de wijkagent

A

Afgelopen weken zijn er bij de politie diverse meldingen
binnen gekomen van verdachte personen die bij mensen aan
huis kwamen. Veelal ging het om mannen die met een
smoes bij oudere mensen aanbelden om in de woning te
komen. ‘Mag ik even bij u naar de wc’ of ‘mag ik even bij u
bellen want ik heb geen telefoon bij me’. Het zijn veel
gebruikte smoezen om binnen te komen. Het gevaar is dat
deze personen niet alleen naar de wc gaan maar
ondertussen, wanneer u even niet oplet, ook een andere
ruimte binnen lopen op zoek naar kostbare goederen.

Verder wil ik u nog
attent maken op het
bestaan van ‘SMS-Alert’
via uw mobiele
telefoon. Als deelnemer
aan SMS-Alert kunt u
tips over een bepaalde
zaak snel doorgeven
aan de politie. U bijdrage is van grote waarde voor SMS-Alert, dit is
in het verleden al herhaaldelijk bewezen. Voorbeelden zijn ‘een
vermist kind in de wijk’ of ‘een zojuist gepleegde inbraak in uw
berichten van de politie betreffende incidenten in uw omgeving en

‘thuiszorg’. Deze manspersoon zag er netjes uit en zijn verhaal klonk

waarbij uw info van grote waarde kan zijn bij de oplossing van het

vertrouwd. Eenmaal in de woning, lukte het deze man om de

probleem.

bewoonster haar bankpas en pincode afhandig te maken. Dit laatste

Het aanmelden is eenvoudig!

gebeurde door een mooi verhaal op te hangen. De bankpas en

SMS: PNOG, uw postcode, huisnummer naar 8844 (zonder spaties).

pincode waren zogenaamd nodig om bepaalde zaken bij de

Voorbeeld: Raadhuisplein 1, 8096 CP wordt PNOG8096CP1.

thuiszorg te regelen. Binnen een paar dagen was er een aanzienlijk

Alle SMS-berichten die u van de politie ontvangt zijn gratis. U

bedrag van de bankrekening van deze mevrouw gepind. Mevrouw

betaalt alleen voor het SMS-bericht waarmee u zich aanmeldt. SMS-

was dus het slachtoffer van een oplichter.

Alert gaat binnenkort over in Burgernet. Hiermee wordt er landelijk

Mijn advies is om GEEN personen binnen te laten die u niet kent en

dezelfde benaming gehanteerd.

zich niet kunnen legitimeren. Wanneer bij u verdachte personen aan
de deur komen, doe niet open en bel de politie. Dit mag via het

Ik bedank u alvast voor de medewerking.

nummer 112. Door een signalement van de persoon te geven helpt u

Uw wijkagent,

de politie de verdachte persoon op te sporen. Ook al is er wellicht

Ronald de Man

nog geen sprake van een strafbaar feit, de politie wil graag weten

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

wie deze personen zijn.

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

Jaarlijkse Openbare Vergadering Wijkraad De Sprengen
Het bestuur van Wijkraad De Sprengen nodigt u uit voor de openbare jaarvergadering, welke wordt gehouden op woensdag 24 maart
2010 in zaal 2 van de Jachtlaankerk, Jachtlaan 143. De vergadering begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

U bent van harte welkom !!!!
De agenda luidt als volgt:

10. Pauze

1. Opening.

11. Presentatie door de stadsdeelmanager José Cvetanovic naar

2. Mededelingen.

aanleiding van het recent verschenen rapport

3. Notulen jaarvergadering van 31 maart 2009. *
De notulen kunt u vinden op www.wijkraaddesprengen.nl

“Leefbaarheidsenquête 2009”.

onder Wijkraad Y Jaarvergadering.

12. Eventuele vragen aan de stadsdeelmanager José Cvetanovic.
13. Vragen aan de wijkagent Ronald de Man.

4. Algemeen jaarverslag over het jaar 2009. *

14. Wat verder ter tafel komt.

5. Financieel verslag over het jaar 2009. *

15. Rondvraag.

6. Bevindingen en verslag van de kascommissie.

16. Sluiting.

7. Decharge van het bestuur.
8. Benoeming kascommissieleden en reservelid.

De met * gemerkte stukken liggen vanaf 19.30 uur

9. Bestuursverkiezing.

in de zaal ter inzage.

Aftredend zijn: Roelof Boekhold en Hanneke Dusseldorp.
Beiden zijn herkiesbaar.

Apeldoorn, 25 februari 2010.

Leden van de vereniging kunnen tot vijf dagen vóór de

Namens het Bestuur van Wijkraad De Sprengen

jaarvergadering (tegen) kandidaten voor het bestuur schriftelijk

Roelof Boekhold, voorzitter

aanmelden bij Cor Bouman, Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.

Cor Bouman, secretaris

WIJKRAAD DE SPRENGEN

straat’. Als u zich aanmeldt voor SMS-Alert ontvangt u (gratis) SMS

kreeg van een man die zich uitgaf als een medewerker van de
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Tevens hebben we een triest verhaal van een mevrouw die bezoek
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Soerenseweg 68
Tel. 5415410
Kijk ook op www.schoonheidssalontotalcare.nl

actuele gemeenteraadsverkiezingen.

van de bestemming Juliana locatie en de

Graag zouden wij ook van uw partij een bijdrage

toekomst voor de AGOVV locatie”.

ontvangen waarin u de bewoners van de wijk

U treft op deze en volgende pagina’s hun reactie

“Eind februari 2010 verschijnt het u

“De Sprengen” in drie tot maximaal vijf punten

aan. Wij plaatsen, waar mogelijk, hun

welbekende Wijknieuws. Wij zijn

(in volgorde van belangrijkheid) aangeeft wat uw

inzendingen onverkort maar dragen geen

voornemens in die uitgave enkele

partij in de komende vier jaren voor “hun wijk”

verantwoordelijkheid voor de inhoud.

pagina’s te reserveren voor de politieke

kan betekenen. De bewoners zijn in het bijzonder

partijen, dit in verband met de dan

geïnteresseerd in uw standpunten ten aanzien

Cor Bouman

In de huidige omstandigheden, waarin door de
gemeente drastisch bezuinigd moet worden, zet de
VVD de komende 4 jaren in voor een overheid die
vooral gaat voor kerntaken en daarbij ook goed (blijft)
scoren! Voor deze kolom een greep uit het VVDverkiezingsprogramma: veiligheid, geen
lastenverhoging en schone, veilige wijken. Maar er is
natuurlijk meer waar de VVD zich sterk voor maakt. Zie
voor meer informatie www.vvdapeldoorn.nl.
Openbare ruimte schoon en netjes
Meer aandacht en onderhoud moet er komen voor de
eigen buurt. Hier een betere waardering (een acht)
door de bewoners. Door deze kwaliteit van het beheer
van de leefomgeving wordt de sociale veiligheid
bevorderd.
Veiligheid
De politie moet zichtbaar en merkbaar bezig zijn met
de uitvoering van haar taken. Daarom meer blauw op
straat, met voldoende ondersteuning op kantoor. Ook
een slimme inzet van techniek om de opgelegde,
drastische bezuinigingen bij de politie op te kunnen
vangen. Een tijdige reactie op signalen van burgers.
Last voorkomen en zeker niet laten overslaan naar
overlast. Vaste wijkagenten die dagelijks zichtbaar zijn
op straat en bekend zijn met de wijk.
Financiën
Doelmatiger met gemeentelijke taken omgaan,
waardoor de lasten voor de burger beperkt blijven.
Bezuinigen op beleid, niet op uitvoering. Het aanbod
aan zorg- en welzijnsinstellingen in kaart brengen en
beter op elkaar afstemmen. Een overheid die alleen
regelt, wat bewoners zelf niet kunnen. Iedereen kiest
zelf welke zorg men nodig heeft, de gemeente
fungeert als regisseur.
Milieu en duurzaamheid
De overheid stimuleert duurzaamheid in
samenwerking met de burgers. De gemeentelijke
ambities m.b.t. duurzaamheid mogen niet leiden tot
onbeperkte lastenverhoging. Beter gedrag rond het
aanbod van afval moet lonend zijn voor diezelfde
burger.
AGOVV
De VVD was en blijft een fervent voorstander van het
faciliteren van AGOVV. Dat houdt in: vertrek naar een
geschikte locatie mogelijk maken in de zin van
bestemmingsplan maar geen financiële steun.
Voormalig Julianaziekenhuis
De VVD ziet het als een ideale oplossing om hier de
geplande zorgfuncties te realiseren. We zien de hele
voorbereiding als een verantwoordelijkheid van het
college van B&W. Daarna kan de raad een afgewogen
standpunt bepalen. De ontwikkeling van deze locatie
moet wel betaalbaar blijven. Van een financiële
bijdrage uit gemeentemiddelen kan geen sprake zijn.

AGOVV Wij hebben geen bezwaar tegen het feit dat
AGOVV op de huidige locatie blijft voetballen. Er is
weinig overlast, het is een prachtig Stadion en de
kosten blijven beheersbaar.
Julianalocatie De Partij van de Arbeid heeft in het
najaar van 2007 al aangegeven de Julianalocatie
overeind te willen houden als het gebied ten behoeve
van maatschappelijke doeleinden. Met de wijkraad
waren en zijn we het eens dat deze locatie uitermate
geschikt is voor het accommoderen van b.v. ViaReva
(incl. een doelgroepenbad??). Hier een centrumfunctie
te realiseren dat gericht is op zorg en leefbaarheid. In
hoeverre een dergelijk plan te realiseren is blijkt een
zaak van marktpartijen te zijn geworden. Feit is dat de
PvdA wenst vast te houden aan het huidige
bestemmingsplan waar het gaat om de bestemming
maatschappelijke doeleinden.
Bezuinigingen Zorgen dat de kleine man niet de klos
wordt van de bezuinigingen. De kloof tussen arm en
rijk is de laatste jaren alleen maar groter geworden is.
Apeldoorn is in Nederland de stad met het beste
sociale beleid maar dat gegeven komt door de
bezuinigingen geweldig onder druk te staan. Daarom
zullen - nu meer dan ooit - de sterkste schouders de
zwaarste lasten moeten dragen.
Wonen Jonge gezinnen hebben heel weinig kans in
Apeldoorn een huurwoning te vinden. De wachtlijsten
zijn enorm, koopwoningen zijn niet te betalen.
Sommige woningbouwcoöperaties gedragen zich als
projectontwikkelaars. Daarom trekken jonge gezinnen
weg uit Apeldoorn. Wij willen dat de prioriteitenstelling en aanpak drastisch verandert. Desnoods
begint de gemeente weer een eigen woningbouwbedrijf.
Werk en inkomen Apeldoorn heeft op een bevolking
van 156.000 inwoners ongeveer 90.000
arbeidsplaatsen. Er zitten slechts 2600 bewoners in de
bijstand. Om dat te bereiken hebben we hard gewerkt.
De PvdA is de partij van de arbeid en niet van de
uitkeringen. We hebben veel werk gemaakt van het
begeleiden van uitkeringstrekkers naar de
arbeidsmarkt en tegelijkertijd heeft onze wethouder
van economie de relaties met het bedrijfsleven sterk
verbeterd en is bezig met het slechten van regels die
ondernemers onnodig belemmeren. Dit beleid moet
worden voortgezet.
Welzijn en zorg De Europese aanbesteding rond zorg
moet worden vervangen door een meer op lokaal niveau
toegesneden aanbesteding. De kwaliteit van het
armoedebestrijdingbeleid dient te worden gehandhaafd.
Begeleidingszorg mag niet in de knel komen.
Jeugd De PvdA ziet het “Apeldoorns verlanglijstje “ van
de jongeren als goed vertrekpunt voor beleid.
Aantrekkelijke horecagelegenheden, bioscopen, goede
scholen en opleidingen, hedendaagse winkels,
betaalbare woningen en een schoon en veilig
leefmilieu.

Ten aanzien van De Sprengen willen wij twee concrete
punten noemen:
1. De Juliana Locatie
Het CDA vindt dat een zorgsteunpunt op de locatie van
het voormalige ziekenhuis van groot belang is voor dit
deel van Apeldoorn. Wij houden vast aan 12.000m2
bestemming voor maatschappelijke doeleinden.
2. AGOVV
Het CDA wil geen overheidsgeld stoppen in betaald
voetbal. Wel vinden we dat de gemeente AGOVV moet
helpen als het gaat om een geschikte locatie te vinden.
Verder staat het CDA voor:
1. Samen de schouders eronder
Het CDA wil een actieve overheid die sámen met
inwoners, bedrijven en organisaties aan Apeldoorn
bouwt.
2.Slagvaardig, maar kostenbewust
Het CDA staat voor een degelijk en gezond financieel
beleid, maar wil stijging van gemeentelijke belastingen
voorkomen.
3. Apeldoorn nóg veiliger
Duidelijke normen en waarden en heldere spelregels
zijn volgens het CDA absolute voorwaarden voor een
veilige samenleving. Op basis van onderling respect
moeten mensen zich veilig voelen.
4. Een leven lang plezierig wonen
Het CDA geeft u meer mogelijkheden om te wonen
zoals u dat wilt. Iedereen, van jong tot oud, moet zich
thuis voelen in een prettige buurt.
5. Apeldoorn goed bereikbaar
Als het veilig is op straat met goede wegen en
verbindingen, kunnen meer mensen deelnemen aan
het maatschappelijke leven.
6. Meedoen!
We vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Eigen
verantwoordelijkheid is het uitgangspunt. Lukt dat
onvoldoende, dan biedt de overheid de helpende hand.
7. Meer kansen voor ondernemers
Het CDA wil dat de gemeente samenwerking tussen
bedrijven, het onderwijs en overheidsinstellingen
stimuleert. Ondernemers moeten sneller en efficiënter
geholpen kunnen worden.
8. Cultuur en sport voor iedereen
Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het CDA
wil sportverenigingen financieel ondersteunen en
helpen bij o.a. de werving van vrijwilligers en het
onderhoud van accommodaties.
Het CDA wil hiermee werken aan uw en jouw zekerheid!
Meer informatie over ons programma en het CDA in
Apeldoorn vindt u op onze website www.zekercda.nl
Tel. 055-3661721

Lees verder op pag. 12, 13 en 14
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Wij hebben de politieke partijen in
Apeldoorn begin januari 2010 het
volgende voorgelegd:

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Vragen aan politieke partijen in Apeldoorn

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Wat goed is voor het land, hoeft nog niet altijd
goed te zijn voor Apeldoorn. Leefbaar Apeldoorn is
een lokale partij die de stad bestuurt op basis van
gezond verstand, dus zonder een politiek –isme
zoals socialisme of liberalisme. LA heeft geen
binding met welke landelijke politieke partij dan
ook. Bij LA is geen plaats voor mensen met extreme
opvattingen, noch van links, noch van rechts.
Leefbaar Apeldoorn heeft een bijzondere band
met de Sprengen: ons raadslid Roeli Maertens
heeft indertijd de overstap gemaakt van
wijkraadsvoorzitter naar de politiek. Weliswaar zit
ze “zonder last of ruggespraak” zo als het zo mooi
heet in de gemeenteraad, maar wél met een warm
gevoel voor en veel kennis van de Sprengen.

WIJKNIEUWS
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Wat heeft in de Sprengen onze bijzondere
aandacht?
De Julianalocatie
Een bekend probleem: de wijk wil een invulling die
past in de wijk, gecombineerd met een
zorgfunctie. De verkopende partij (Gelre
Ziekenhuizen) en de projectontwikkelaar denken
als eerste aan opbrengstmaximalisatie. Daarin zit
spanning. Leefbaar Apeldoorn zal zich maximaal
inzetten voor het eerste: een passende invulling.
Immers, een nieuwe ontwikkeling staat er, net
zoals het Juliana tussen de 50 en 100 jaar. We
mogen nu geen fouten maken waar generaties
last van hebben. Niet de snelle winst, maar een
duurzame oplossing voor de wijk.
Kantoren
De DNB staat nu leeg. Volgens het
bestemmingsplan mag er een extra verdieping
toegevoegd worden. Uitbreiding kan volgens ons
alleen indien er én voldoende parkeerruimte
wordt gecreëerd én dit op eigen terrein én
ondergronds gebeurt.
AGOVV
Wij blijven pleiten voor het verlaten van het
betaalde voetbal op de huidige locatie. Voor zover
dat nog (niet) mogelijk is moet de huidige
intensieve begeleiding van supporters blijven en
moet AGOVV het parkeren goed regelen. Definitief
vestigen op de huidige locatie alleen in overleg en
samenwerking met de wijken.

Zin in de toekomst
Op het logo van GroenLinks staat: “Zin in de
toekomst” en dat is ook de kern van ons
verkiezingsprogramma. We kiezen voor een stad,
die niet alleen nu maar ook straks nog
aantrekkelijk is. Een stad dus met veel groen, met
ruimte om te spelen en te wandelen en ook een
schone stad. Schoon qua lucht, bodem en energie.
Duurzame energie, die niet op raakt en ook in de
toekomst nog betaalbaar is. Investeren in de
toekomst betekent ook ervoor zorgen dat iedereen
mee doet en mee kan blijven doen. En investeren
in de toekomst is natuurlijk ook; investeren in
jeugd en jongeren want wie de jeugd heeft…
Kijkend naar de wijk de Sprengen is het een wijk
die er prima voorstaat, gewoon een fantastische
wijk. Eigenlijk zijn er maar twee issues; AGOVV en
Juliana.
AGOVV
GroenLinks vindt het de beste optie als AGOVV op
de huidige locatie blijft zitten. Juist omdat de
huidige locatie geen uitbreidingsmogelijkheden
biedt, blijft het betaald voetbal avontuur
beheersbaar. De huidige locatie geeft ook weinig
overlast. GroenLinks gelooft niet dat een groot
stadion op een andere locatie mogelijk is zonder
financiële steun van de gemeente. En laat één
ding duidelijk zijn: wij gaan geen geld steken in
AGOVV.
Juliana-locatie
Op de locatie Juliana had GroenLinks erg graag het
revalidatiecentrum “Via Reva” gewild. Het terrein
is in eigendom van een projectontwikkelaar die
niet tot overeenstemming is gekomen met Via
Reva. Wij zijn blij dat er inmiddels wel weer
overlegd wordt tussen partijen.
GroenLinks hecht aan een maatschappelijke
functie op deze locatie. Een gezondheidscentrum,
een revalidatiecentrum of poliklinische activiteiten
van Gelre ziekenhuizen. Het zouden functies zijn
die daar goed passen. Daarnaast is er wat ons
betreft ruimte voor woningbouw op een manier
die de omgeving versterkt en nog aantrekkelijker
maakt.
Meer weten? Surf naar www.groenlinksapeldoorn.nl
of bel naar 055-5801114.

Wij kiezen voor open en eerlijke politiek. Geen
trucjes, geen spelletjes, geen achterkamerpolitiek.
Voor de ChristenUnie is de Bijbel leidraad. We zijn
ervan overtuigd dat Gods regels het beste zijn
voor alle mensen. Heel praktisch: een
gemeenschappelijke rustdag vieren. Of mensen
helpen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.
Daarom verdient een organisatie als ‘k Leef ook
steun van Apeldoorn.
De gemeente is er voor u en niet omgekeerd. Het
verzorgen van een veilige en schone leefomgeving
moet in de buurten beginnen door verbetering
van de leefbaarheid en aanpak van asociaal
gedrag. Dit is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van ouders, scholen en
overheid. De wijk Sprengen kan zelf in overleg
met de politie aangeven welke taken de meeste
aandacht vragen, zodat de politie daar rekening
mee kan houden bij de invulling van de
beschikbare tijd.
Bij plannen van de gemeente moeten burgers,
bedrijven en instellingen zo vroeg mogelijk
betrokken worden. De overheid heeft hier ook zelf
baat bij: zij zijn de deskundigen en brengen met
hun inbreng ervaring mee. Het is belangrijk dat
duidelijk is op welk moment en op welke manier
er inspraak is bij plannen van de gemeente. We
willen geen verwachtingen wekken die we niet
kunnen waarmaken. Dus geen dure voorziening
beloven als we daarvoor geen geld hebben.
We moeten zuinig zijn op de vele prachtige
plaatsen in Apeldoorn. De locatie van het
Julianaziekenhuis moet worden behoed voor
verpaupering. Wij pleiten voor een mooie mix van
wonen, maatschappelijke dienstverlening en
groen. Wat ons betreft is revalidatiecentrum Via
Reva (voorheen Kastanjehof) zeer welkom op deze
locatie.
Over AGOVV willen we duidelijk zijn: geen
subsidie van de gemeente naar betaald voetbal.
Wij gaan ervan uit dat AGOVV uiteindelijk vertrekt
uit Berg en Bos en zullen aan die plannen de
nodige medewerking verlenen in de sfeer van
vergunningen.

‘kLEEF! Inloophuis ook zondagmiddag open!

S

Stichting ‘kLEEF aan de Vosselmanstraat 4 in
Apeldoorn is een inloophuis, een ontmoetingsplaats voor iedereen woonachtig in de regio
Apeldoorn, die op wat voor een manier dan ook,
te maken heeft (gehad) met kanker.
Door de week is het huis van maandag tot

donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en op

vrijdag tot 13.00 uur geopend. Het blijkt
echter dat er grote behoefte is om ook op de

zondag terecht te kunnen. Hieraan is gehoor
gegeven. Iedere zondag kunnen gasten,
partners, familieleden of nabestaanden van
mensen met kanker van 14.00 tot 17.00 uur
terecht in het inloophuis.
De ziekte kanker kan iedereen treffen. Veel
mensen kennen wel iemand in zijn of haar

omgeving die door deze ziekte is getroffen.

ontspannende als inspannende activiteiten.

Wij ervaren dat er bij velen behoefte is aan

Voor vragen of informatie kunt u bellen

warmte, aandacht en tijd. Dat is wat de

naar 055 576 26 76. Meer informatie vindt u

deskundige gastvrouwen en gastheren van

ook op de website www.stichtingkleef.nl

het inloophuis bieden. Gasten kunnen terecht
voor zowel contact met lotgenoten als voor

Cor Bouman

Anders, Ja, De Sprengen
De verkiezingsslogan van D66 is “Anders, Ja, D66”.
Dat uit zich alleen al in de manier waarop wij naar
Apeldoorn kijken: in Apeldoorn wonen niet voor
niets 155.087 mensen. We hebben een prachtige
woonplaats en uw wijk is daar een bevestiging
van. We moeten de komende jaren investeren in
deze kwaliteiten. Niet langer moet gekeken
worden naar wat Apeldoorn mist, om daar
vervolgens ontzettend veel geld in te steken. Wij
zijn Apeldoorn, stad in het groen. We hebben
faciliteiten waar andere gemeenten jaloers op zijn
en wijken die een unieke groene opzet hebben. Op
deze punten moeten we ons profileren!
Naast deze visie heeft D66 concrete punten voor
De Sprengen, bijvoorbeeld:
1. Het kan in deze economisch mindere tijden lang
duren voordat de Juliana-locatie zal worden
ontwikkeld. D66 wil dat de gemeente tot die tijd
stimuleert dat positieve oplossingen de ruimte
krijgen. Maak van de parkeerplaats bijvoorbeeld
een speelplek. Laat startende creatievelingen het
pand als werkplek gebruiken. En gun jongeren een
prachtige tijdelijke plek om te wonen.
2. Het is voor zowel AGOVV als de wijken beter dat
de club naar een andere locatie gaat. De club had
de plannen voor een nieuw stadion inclusief
winkels en dergelijke al klaar, maar de
meerderheid van de raad was tegen de
nevenactiviteiten. D66 wil voor alle bedrijven het
ondernemen zo gemakkelijk mogelijk maken, dus
ook voor AGOVV. Geen onzinnige regels en geen
bemoeienis met de inhoud van het ondernemen.
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3. Ook in De Sprengen is hondenpoep een grote
ergernis. Zorg voor meer hondenuitlaatplaatsen
en beschikbaarheid van hondenpoepzakjes.
4. Tijdens onze actie 155.087 paar ogen en oren
hebben veel inwoners van De Sprengen
aangegeven dat er veel te hard wordt gereden in
de 30 km/u zones. D66 vindt dat hier beter op
gecontroleerd moet worden.

Maatschappelijke stage

A

Alle middelbare scholen in Nederland
hebben de verplichting op zich genomen
hun leerlingen enkele dagen een
maatschappelijke stage te laten lopen.
Het is de bedoeling dat ze belangeloos
andere mensen helpen of iets te doen
voor de maatschappij. U heeft de
leerlingen van Sprengeloo in onze wijk
in actie kunnen zien op 8 en 9 februari.
Onderstaand het door hen gemaakte
verslagje hiervan.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

De wijk De Sprengen moet, wat de SGP betreft,
een wijk blijven waar alle bewoners met plezier
wonen.
Verkeersveiligheid en jeugd
In de visie van de SGP, gebaseerd op de Bijbel, is de
zorg voor veiligheid één van de kerntaken van de
gemeentelijke overheid. Daarom wil de SGP geen
doorgaand verkeer door een woonwijk, als De
Sprengen. Wel willen we een goede doorstroming
op de ontsluitingswegen (zoals de Jachtlaan). De
SGP zet zich met name in voor veilige fietsroutes
voor de schooljeugd. Mede op initiatief van de SGP
is kort geleden de fietsdoorstroomas Asselsestraat
gerealiseerd. Verder hebben wij, via moties en
amendementen, geld vrijgemaakt voor het
vervangen van onveilige of kapotte speeltoestellen
op kinderspeelplaatsen.
Nieuwbouw op de Julianalocatie
Het voormalige Julianaziekenhuis staat leeg. De
SGP wil daar, naast een gedeeltelijke
maatschappelijke invulling, vooral woningbouw.
Als maatschappelijke invulling denken wij
bijvoorbeeld aan nieuwbouw van
revalidatiecentrum ViaReva. Bij woningbouw
denken wij niet als eerste aan dure
koopwoningen, maar wel aan minimaal 20%
sociale huur- of koopwoningen, vooral aan
betaalbare woningen voor jongeren en ouderen.
AGOVV op de Berg en Bos locatie
De SGP vindt dat de verplaatsing van het
voetbalstadion van AGOVV in de eerste plaats een
verantwoordelijkheid is van AGOVV zelf. Daarbij
vindt de SGP dat de gemeente daar geen euro
gemeenschapsgeld in moet steken. Op de huidige
locatie in Berg en Bos kan geen sprake zijn van
uitbreiding, aangezien het stadion in
natuurgebied ligt. Huidige, tijdelijke vergunningen
mogen wat ons betreft niet op een gekunstelde
manier worden verlengd.
Onderhoud van wegen en plantsoenen
De onderhoudstoestand van het groen in parken
en plantsoenen, en van wegen en fietspaden is er
niet beter op geworden. De SGP wil absoluut niet
bezuinigen op dit onderhoud. De zorg voor met
name groen en natuur ontleent de SGP aan het
Bijbelse rentmeesterschap.

over de veiligheid. Toen gingen we de buurt
verkennen, hoe de wijk De Sprengen precies
loopt.
Daarna gingen we in groepjes door de wijk
lopen en moesten we op een kaart aan
kruisen waar veel afval lag, en waar
misschien een afval bak kon komen te
staan! Het was erg koud. Dinsdag liepen we
naar het Juliana ziekenhuis en daar stonden
de medewerkers van de gemeente die wij

Ondertussen moest ieder groepje steeds

gingen helpen.

een keer afval prikken!

Maandag kregen we uitleg van

We kregen allemaal ‘hessen’ want we

Iedereen kreeg een andere weg maar er liep

mensen van de wijkraad en het

moesten ook langs de weg werken!

wel iemand van de gemeente mee!

natuurhuis, over hoe te werken

We moesten allemaal takken snoeien met

Het was leuk om te doen!

met de gereedschappen.

een snoeischaar. Om de dikkere takken te

Eerst kregen we goede uitleg

snoeien hadden we ook een zaag!

Sprengeloo Mark Kruitbosch 2-bk.
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1e AGOVV - De afspraak dat betaald voetbal
“tijdelijk” is op deze locatie mag niet langzaam
maar zeker achter de horizon verdwijnen. Opletten
dat er geen grootschalige investeringen
plaatsvinden die de ver-plaatsing financieel in de
weg staan!
2e De Juliana locatie voorzien van maatschappelijk
doeleinden. Het “normale” percentage van 33%
sociale woningbouw en een bouwhoogte die bij
de omgeving past.
Gemeentebelangen wil géén klein Rotterdam!
3e Herstel van de haveloze openbare ruimte. De
bestrating doet aan Vlaanderen denken. In het
openbaar groen meer opfleuren. Geen struikgewas
vervangen door gras. Bij gladheid behoren niet
alleen de doorgaande maar óók de binnenwegen
in de wijken gestrooid te worden.
4e Een wijkagent die lopend en fietsend zich door
de wijk begeeft! Blauw hoort zichtbaar op straat
en niet achter de computer of in de auto!
5e Echte betrokkenheid bij de voornemens voor de
wijk! Hoe het niet moet? Denk eens aan het
“doordrukken” van het “Boomsieraad” aan de J. F.
Kennedy laan met penissen en borsten, ú wou het
niet, toch gebeurt het………..
6e Apeldoorn-West is zwaar belast met verkeersen publieksaantrekkende functies. Apenheul,
AGOVV, Julianatoren, Kristalbad enz.
Als dit ook nog gepaard gaat met div.
evenementen kan de leefbaarheid nog verder
onder druk komen. Gemeentebelangen vraagt
hiervoor nadrukkelijk aandacht!
7e De “Buitenlijn” was een succesvol product, met
veel lof! En……… juist dit moest weer opgeheven,
volgens Gemeentebelangen een grote
misrekening. Het is nu opgenomen in het 14055
nummer.
Stevige controle of dit net zo goed gaat als
voorheen. Gemeentebelangen verneemt al uit
andere wijkraden dat u (weer en veel) wordt
doorverbonden!
Gemeentebelangen wil de Buitenlijn terug!

Speelveldje Sumatralaan
Menselijk en sociaal, daar gaat het om!
Een aantal punten die de SP kiest voor de
ontwikkeling van Apeldoorn in de komende vier jaar.

Schone lucht, schone grond, schoon water,
duurzaam geproduceerd voedsel en respectvolle
omgang met mensen en dieren zijn belangrijke
waarden. Om dit te bereiken is een omslag in
denken en handelen nodig. De Partij voor de Dieren
draagt een duidelijke visie uit die verder reikt dan
vier jaar, door te handelen vanuit de principes
mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en
eigen verantwoordelijkheid. Zij wil een duurzaam
en diervriendelijk Apeldoorn realiseren. Hiervoor is
het belangrijk dat er een wethouder komt die zich
met dieren, natuur en milieu bezighoudt.

Solidair
Het gaat met de meeste mensen goed. Anderen
hebben steun nodig. De gemeente Apeldoorn is
er voor iedereen, maar zet zich met energie in
voor de laatste groep.
In de buurt
Kleinschalige voorzieningen in de buurt brengen
de menselijke maat terug en maken veel
bureaucratische controle en toezicht overbodig.
Een buurt met goede voorzieningen, waar
mensen elkaar ontmoeten en kennen, vergroot
de betrokkenheid van haar inwoners en
vermindert anonimiteit en eenzaamheid.
Iedereen doet mee
Samenleven doe je samen. Mensen worden
aangesproken om ook mee te doen. Aandacht
gaat uit naar die groepen die belemmeringen
ervaren als ze mee willen doen: nieuwkomers,
mensen met een beperking, ouderen,
werkzoekenden.
Mensen beslissen zelf mee
Mensen zijn uitstekend in staat om beslissingen
over hun eigen buurt te nemen. Beleid moet niet
voor, maar met betrokkenen samen gemaakt
worden. Niet achteraf, maar vanaf het begin.
Duurzaam Apeldoorn moet een groene en
leefbare stad zijn en blijven. Dat schept
verplichtingen rondom energiegebruik,
leefomgeving en afvalvermindering. In sociaal
opzicht moet de stad ook duurzaam zijn. Wijken
zijn gemengd en vitaal.
Speerpunten voor Apeldoorn
Zet de buurt centraal. Organiseer dáárvoor de
oorzieningen die belangrijk zijn voor de mensen
in de buurt;
Stop met de aanbestedingen in de thuiszorg,
gebruik het geld voor de Zorg volledig voor de Zorg;
Werk aan meer veiligheid door aandacht voor
preventie en de inzet van wijkagenten;
De SP wil dat er voldoende betaalbare woningen
voor starters en jongeren in Apeldoorn komen
bijvoorbeeld op het terrein van het
Julianaziekenhuis;
Stop met megaprojecten, geef geen geld voor
betaald voetbal of de Triënnale.
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De speerpunten van de PvdD zijn goede opvang
voor dieren in nood en betaalbare
dierengezondheidszorg voor minima. Meer ruimte
voor groen, de informele bospartij bij villa Mary
dient behouden te blijven. Terugdringen van
autoverkeer om leefbaarheid, milieu en veiligheid
te verbeteren door thuiswerken, openbaar vervoer
(terugkeer eurokaartje) en pendeldiensten tussen
P+R en werklocatie te stimuleren.

WIJKNIEUWS
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Kom op! Voor dieren, natuur en
milieu. Een betere wereld
begint heel dichtbij!

Over AGOVV het volgende. De huidige locatie is
ongeschikt voor uitbreiding mede vanwege
overlast in De Sprengen. AGOVV dient zelf te
zoeken naar een locatie en financiering wanneer
zij wil groeien. De PvdD wil geen voor dieren en
natuur waardevolle gebieden opofferen voor de
voetbalclub en economische belangen, daarom
zijn Apeldoorn-Zuid en Ugchelen ongeschikt. Wat
ons betreft blijft AGOVV op de huidige locatie.
Beperking van overlast door handhaving bij
overtredingen en ontmoedigen van autoverkeer
(busverbindingen) rondom voetbalwedstrijden
verdienen veel aandacht.
De PvdD vindt het belangrijk dat burgers voor
zorg- en welzijnsdiensten terecht kunnen in hun
eigen woonomgeving, zeker vanwege vergrijzing.
Een zorgloket, een centrale huisartspost met
apotheek, een dierenarts, dag- en/of logeeropvang
voor mensen met beperkingen en een
ontmoetingscentrum voor alle wijkbewoners
geven een prachtige herbestemming aan het
Julianaziekenhuis. Een biologisch eetcafé en
fairtradewinkel passen hier goed en leveren
meerwaarde op weg naar duurzaamheid.

www.apeldoorn.sp.nl SP Apeldoorn gaat voor
een sociaal, sterk en fris Apeldoorn!

Onze wijk heeft meerdere speelveldjes. De
gemeente onderhoudt ze en af en toe moet er
iets vernieuwd worden. Zo ook het speelveldje
aan de Sumatralaan. De rioleringsbuis die daar
lag als speelobject was te oud geworden om nog
veilig te zijn en moest dus weg.

In zulke gevallen neemt de gemeente contact op met de
Wijkraad om in overleg een nieuwe invulling te geven
aan de leeggekomen plek. Nu weten wij natuurlijk ook
niet alles en daarom gaan we in dit soort gevallen altijd
naar de gebruikers. Diverse gezinnen met jonge
kinderen hebben hun voorkeuren aangegeven en daar
zijn een aantal leuke mogelijkheden uitgekomen.
Speelobjecten moeten aan veel eisen voldoen dus is er
ook gekeken wat kan, mag en wat past op de kleine
ruimte die daar is. Bovendien zijn ze duur. Wij zijn met
de gemeente in overleg gegaan uit welke potjes er
budget kon komen en zijn er met elkaar uitgekomen.
Het is een uitdagende klimtoren geworden waar de
kinderen met meerderen tegelijk hun energie op kwijt
kunnen. Het totaal bedrag voor een degelijk toestel is al
gauw rond de € 8.000. De wijkraad neemt hiervan
€ 4.000 voor haar rekening uit de pot ‘fysiek
wijkbeheer’. Einde maart/begin april zal één en ander
uitgevoerd worden.

65 jaar bevrijd!
In verband met het feit dat wij op 5 mei

Wat kunnen we zeggen over het toestel? De structuur

5 mei 1945 – 5 mei 2010

van de wand en de grepen geven het idee van een echte
rots. Elke kant heeft een andere hellingshoek, dus is er
uitdaging voor elk klimniveau. Het wandoppervlak is

a.s. het feit van 65 jaar bevrijding kunnen

voorzien van een vandalismebestendige geruwde

herdenken en de Canadese bevrijders voor

coating. De grepen zijn vastgezet met een antidiefstal

de laatste keer naar Apeldoorn komen

bout. De onderzijde van de toren is voorzien van een

worden er veel bevrijdigsactiviteiten

rooster zodat niemand onder de toren kan komen. De

georganiseerd.

onderste opstap zit hoog genoeg om kleine kinderen

Op onze site www.wijkraaddesprengen.nl

niet in de verleiding te brengen deze klimtoren te gaan

onder Agenda kunt u het totale

gebruiken.

programma voor Apeldoorn vinden.

We hopen dat de kinderen er veel en nog heel lang
speelplezier aan zullen beleven.
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BISTERBOSCH MAKELAARDIJ...
bij u om de hoek, dus kom gerust eens buurten!

Bisterbosch Makelaardij is een dynamisch bedrijf, waar persoonlijke begeleiding en dienstverlening hoog in het
vaandel staan. Vorig jaar zijn wij, na 36 jaar, verhuisd van de Jachtlaan naar ons nieuwe kantoor aan de Jacob
Catslaan 1 te Apeldoorn (de voormalige Rabobank). Bij u om de hoek!
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.
U ziet het: bij ons bent u verzekerd van een objectief en vakkundig advies. Wij onderscheiden ons sterk door te
investeren in kennis, service en tijd. Kortom, u krijgt de aandacht die u verdient.
Komt u gerust eens (vrijblijvend) bij ons buurten!

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

