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Van de voorzitter
december 2010

(Voorzitter)
Dat u dit Wijknieuws - en überhaupt deze column - leest,
betekent vrijwel zeker dat u ouder bent dan 25 jaar. Dit
C. Bouman

Wijknieuws behoort tot de oude - gedrukte - media.

(Secretaris/

Jongere mensen maken gebruik van de nieuwe media.

Penningmeester)

Daarin staat het internet centraal. En dan niet zozeer in
de vorm van websites, maar in de vorm van sociale

wijkraden er bewust van te maken dat door het gebruik

media. Dat is tenminste wat onderzoekers ons vertellen.

van sociale media nieuwe doelgroepen bereikt kunnen

WIJKRAAD DE SPRENGEN

worden. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de wijk
E. van Engelen

Voor ons als wijkraad betekent dat concreet dat we een

Osseveld-Woudhuis al ervaring heeft met het gebruik

(Bestuurslid)

belangrijk deel van de bewoners van onze wijk met het

van sociale media en er ook enthousiast over is. Met

Wijknieuws en met zelfs onze website niet bereiken.

gebruikmaking van Hyves zijn jongeren uitgenodigd

Jonge inwoners lezen ons Wijknieuws niet en onze

voor een leuke activiteit. Een paar honderd jongeren

website sluit niet aan bij de manier waarop ze met het

kwamen daar op af. Een deel was rechtstreeks

J. Snel

internet omgaan. Andersom is overigens ook het geval:

uitgenodigd, maar een belangrijk deel kwam omdat ze

(2e Secretaris)

jonge bewoners spreken hoogst zelden de wijkraad aan,

er via Hyves van gehoord hadden. De bijeenkomst was

in tegenstelling tot oudere bewoners die ons goed

voor de wijkraad het uitgelezen moment om met de

weten te vinden. Daar willen we graag verandering in

jonge inwoners van de wijk in gesprek te komen met

brengen. We willen graag ook in contact staan met de

dezelfde vragen die wij ook hebben.

D. Engels

jonge generaties in onze wijk. We zouden graag van hen

(2e Penningmeester)

zelf willen horen hoe ze het ervaren in onze wijk te

De verhalen uit Osseveld-Woudhuis prikkelen ons om

wonen, wat hun wensen zijn en wat ze kunnen en

iets vergelijkbaars te doen. In de bestuursvergadering

willen betekenen voor de wijk. Maar hoe pak je dat aan?

van 22 november hebben we het daar uitgebreid over
gehad en we hebben afgesproken het idee verder uit te

WIJKNIEUWS

2

H. Dusseldorp

Bijzonder inspirerend was in dat verband de

(Bestuurslid)

bijeenkomst die Olaf Prinsen - onze stadsdeelwethouder

werken. Wordt vervolgd.

en wethouder Wijkzaken - op 27 oktober had

Tenslotte: Ik wil u graag mede namens collega

georganiseerd om wijkraden bij te praten over sociale

bestuursleden heel fijne feestdagen en een voorspoedig

media. Zelf enthousiast gebruiker van sociale media,

2011 toe wensen.

demonstreerde hij ons hoe hij gebruik maakt van Hyves,
Facebook, LinkedIn en Twitter. Zijn doel was om de

Roelof Boekhold
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advertorial

Spectaculaire nieuwbouw RTV Stegeman

E

Eind oktober opende RTV Stegeman haar bijna geheel
vernieuwde pand aan de Schuttersweg in Apeldoorn. Het
uitgebreide productaanbod, onder andere televisies, radio’s,
wasmachines, video en ook inbouwapparatuur, komt nu nog
beter tot z‘n recht. Eigenaar Ton Woudt is dan ook meer dan
tevreden met de nieuwe huisvesting en gezien de
bezoekersaantallen, wordt dit door de klanten
onderschreven.

periode lijkt alweer vergeten en terecht, want het was het wachten
waard. De nieuwbouw zorgde voor 200 vierkante meter extra ruimte
en dat kon RTV Stegeman goed gebruiken. “Daarnaast hebben we
ook gekozen voor minder merken”, legt Woudt uit. “Wat we hebben
willen we goed neerzetten en daarnaast zijn wij van mening dat je
niet van elke merk alles kunt afweten. Vandaar die bewuste keuze.”
Verder doet RTV STegeman ook veel met inbouwapparatuur. Woudt:”
We hebben hier keukens staan met inbouwapparatuur van Bosch en
Miele, zodat mensen een goed overzicht hebben van wat er te

In eerste instantie wilde Woudt de zaak verbouwen, maar

krijgen is. Dus, gaat er een apparaat in de keuken stuk, dan kan men

gedurende de gesprekken met de aannemer kwam hij er achter dat

hiervoor prima bij ons terecht.”RTV Stegeman heeft vooral voor de

daar zoveel bij kwam kijken, dat het hem op een gegeven moment

bovenkant van de markt gekozen, “want”, zegt Woudt, “daar staan

beter leek nieuw te gaan bouwen. “Bijna nieuw, want het achterste

we zelf achter. Zo zijn we in deze regio de enige Bang & Olufsen

gedeelte van het pand, waar de opslag en het servicecentrum zich

dealer en daarvoor hadden we dus echt meer ruimte nodig.

bevinden, bleef staan”. De nieuwbouw is niet alleen drie meter
breder, maar biedt sowieso meer ruimte, omdat we nu ook gebruik
kunnen maken van een tweede verdieping.” Op die verdieping
bevindt zich de Bang & Olufsen Store. “De producten van B & O
staan zodanig opgesteld dat de klant optimaal kan genieten van het
WIJKRAAD DE SPRENGEN

beeld en het geluid dat B & O biedt”, legt Woudt uit. “Dit merk kun
je niet wegstoppen in een hoek van de winkel en dat hoeft nu
gelukkig ook niet meer.” Zo heeft RTV Stegeman meer aparte
hoeken, zoals van Miele en Bosch, ingericht, waar de klant alle
informatie over dat merk kan krijgen, kan vergelijken en de voor
hem of haar juiste keuze kan maken. Uiteraard, indien gewenst, met
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het advies van een medewerker van RTV Stegeman.
“Want”, zo maakt Woudt duidelijk, “dat staat bij ons voorop.” Hij
denkt dat er twee redenen zijn aan te wijzen waarom het zo goed
gaat met RTV Stegeman. “Mensen willen aandacht en dat krijgen ze
bij ons. We ‘ontzorgen’ de klant. Hij koopt niet alleen een product bij
ons, wij zorgen ervoor dat het bezorgd wordt en dat de apparatuur
wordt aangesloten en werkt. Kortom, wij laten onze monteur de
apparaten naar de mensen brengen en niet een transportbedrijf, dat
is het verschil. En mocht er iets stuk gaan, dan is één belletje
voldoende en komen we het probleem oplossen.” Niet voor niets
heeft RTV Stegeman service met hoofdletters geschreven. Het

Bovendien zien we dat steeds meer merken hun producten goed

bedrijf heeft een eigen servicedienst, dat te allen tijde voor de klant

willen presenteren, anders stoppen ze er liever mee. Niet voor niets

klaar staat. “Vroeger telde Apeldoorn circa 25 elektronicazaken, daar

hebben wij bijvoorbeeld een speciale Miele hoek, die door de

zijn er nu nog ruim tien van over en dat heeft vooral met service te

fabrikant is ingericht. En datzelfde hebben wij met het merk Bosch

maken, is mijn overtuiging.”

gedaan. Ja, we zien dat merken partners zoeken die aan de

Een tweede reden voor het succes is volgens Woudt datgene doen

bovenkant van de markt zitten.”

wat je de klant belooft. “Dat klinkt eenvoudig, maar blijkt in de

Daarbij blijft het opvallend dat RTV Stegeman ‘gewoon’ in een

praktijk nog wel eens moeilijk te zijn. Echter, niet bij ons. Wij maken

buitenwijk van Apeldoorn zit. Woudt:” Dat is historisch zo gegroeid,

afspraken met onze klanten die we nakomen.” Desondanks kreeg

maar we willen hier niet meer weg. Ten eerste omdat we het pand

RTV Stegeman ook te maken met de gevolgen van de economische

in eigendom hebben, maar ook omdat de mensen ons na veertig

achteruitgang. “We hebben ons toen afgevraagd of we onze prijzen

jaar goed weten te vinden en men het zeer op prijs stelt dan er hier

moesten verlagen, maar dat hebben we bewust niet gedaan, want

voor de deur kan worden geparkeerd.” De reacties die RTV Stegeman

dat zou ten koste zijn gegaan van onze hoge serviceniveau en dat

na opening kreeg, waren louter positief. “Iedereen roemt de warme

wilden we absoluut niet.”

uitstraling die de winkel heeft gekregen”, maakt Woudt duidelijk.

Terug naar de nieuwbouw, die ongeveer 3 maanden vergde. “In die

“En mensen genieten van de aankleding van de winkel. Men heeft

periode is de verkoop gewoon doorgegaan, maar dat was wel

het idee bij een winnaar te kopen en omdat het hier bijna altijd druk

behelpen”, geeft Woudt aan. “We hadden naast de opslag en

is, trekt dat ook weer klanten, zo werkt dat.”

serviceafdeling een stevige tent geplaatst, maar dat was niet ideaal.
Dat heeft veel van onze klanten en medewerkers gevraagd.” Maar die

Cor Bouman
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Kring Apotheek Berg en Bos

WIJKRAAD DE SPRENGEN

- Zorgvuldige controle van uw
recepten
- Advies en uitleg over het gebruik
van uw geneesmiddelen
- Regelmatige afstemming tussen
arts/specialist en apotheker
- Voortdurende aandacht voor
kwaliteit
- Groot assortiment handverkoop
artikelen inclusief ons huismerk
- Zeer uitgebreid assortiment
VICHY huidverzorgingsproducten
met regelmatige acties
- Bestellen van de anticonceptiepil
via onze website
- Herhaalrecepten kunt u via onze
website alvast laten klaarzetten.

Schuttersweg 81 - 7314 LE Apeldoorn
Tel. 055-3554333 - www.kring-apotheekbergenbos.nl - info@kring-apotheekbergenbos.nl
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Klinkende naam vanwege echte service
STEGEMAN Schuttersweg 88 Tel: 3552187
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Hoe kom ik van mijn kerstboom af?

W

We halen en masse in december een
kerstboom in huis. Heel sfeervol, maar
als de feestdagen voorbij zijn wil je er
ook wel weer van af. Op de website
van Circulus staan 2 gratis
mogelijkheden, namelijk brengen of
laten halen. Om daarvan gebruik te
kunnen maken moet u een aantal
dingen in de gaten houden.
Begin januari 2011 kunt u uw kerstboom - op

Op laten halen
Begin januari 2011 haalt Circulus gratis aan
huis kerstbomen op. U kunt zich hiervoor
tot uiterlijk 4 januari 2011 opgegeven:
G via de website van Circulus; u komt via
afvalsoorten: kerstbomen en uw adres bij
aanmelden om uw kerstboom te laten
ophalen
G door servicenummer 0900 9552 te bellen.
Houd het nummer van uw grofvuilpas bij de
hand, bij beide opties heeft u deze nodig!

vertoon van de grofvuilpas - gratis inleveren
op het milieupark Aruba 16. De precieze

Buiten deze acties

milieupark aan de Aruba of laten ophalen

data worden in december via de gemeente

Als deze twee gratis opties om wat voor

door de grofvuildienst. Daarbij wordt echter

en op de site http://www.circulus.nl/

reden dan ook aan u voorbij zijn gegaan dan

wel, zoals gebruikelijk, het aantal kilo’s van

bekend gemaakt. U kunt tijdens die extra

kan u natuurlijk altijd nog het hele jaar uw

het saldo van uw grofvuilpas afgeschreven.

openingstijden geen ander afval brengen.

kerstboom op de gewone manier inleveren

Informatiepunt De Loohof

I

Ik zal mij aan u voorstellen, ik heet Auke
Klene en ik ben sinds januari vrijwilligster
bij het informatiepunt in de Loohof. Met
mijn collega helpen we daar bewoners
uit de omgeving met vragen over het
zelfstandig wonen en alles wat daar bij
komt kijken.

vergoeding. Er zijn instanties die dan

informatiepunt bemand door een

tijdelijk (of voor altijd) een maaltijd

vrijwilligster.

bezorgen aan huis. Deze is dan ingevroren

Kom gerust langs want we zien u graag aan

en hoeft alleen opgewarmd te worden

de Koning Lodewijklaan 2, 7314 GD in

d.m.v. een magnetron. Er bestaan

Apeldoorn. Mocht het niet mogelijk zijn om

vrijwilligers organisaties die graag met u

naar ons toe te komen, dan kunt u ons ook

boodschappen gaan doen en u koopt wat u

telefonisch bereiken tijdens ons spreekuur.

in huis wilt hebben, net als anders, want in

Ons telefoonnummer is: 055-3578100.

Op basis van uw verhaal en vragen zoeken

zo’n periode staat alles toch al op z’n kop.

we, onder het genot van een kopje koffie,

En mochten er dan na de herstel periode nog

De medewerksters van het Informatiepunt

samen met u naar een oplossing.

problemen zijn, helpen de al genoemde

de Loohof:

organisaties u nog een poosje op weg. Als

Auke Klene en Bertie Denekamp

iemand na de val toch niet naar huis terug
kan keren, omdat de woning niet meer
Dit is een ingrijpende beslissing en wordt

Donaties

vaak ook in de eigen omgeving besproken

Een financiële bijdrage, waarmede

voldoet, is er een mogelijkheid tot verhuizen.

met een cliëntondersteuner/ouderenwerker
die wij voor u bellen. We vertellen in uw
bijzijn het verhaal en u kunt dan met

onder meer een deel van de uitgave
van Wijknieuws kan worden bekostigd,
is van harte welkom. U kunt uw

haar/hem een afspraak maken bij u thuis.

bijdrage overmaken op bankrekening

Deze gesprekken zijn volledig vertrouwelijk.

52.45.81.541 van Wijkraad De Sprengen.
Bij voorbaat dank.

Ik schets u een mogelijkheid:

De cliëntenondersteuner helpt u, om het u

Uw moeder, vader of partner is gevallen en

wat makkelijker te maken.

De afgelopen maanden ontvingen wij

moet een periode opgenomen worden om

Wij kunnen u ook helpen met de aanvraag

de volgende bedragen, waarvoor wij de

te herstellen. De partner blijft dan thuis,

voor een aanpassing in huis of de aanvraag

geefsters/gevers zeer erkentelijk zijn.

maar heeft ook hulp nodig, want zij deden

voor een rolstoel of scootmobiel.

alles samen. Het huishouden, samen eten

Zoals u leest zijn wij van vele markten thuis

Datum

Initialen:

Euro

en de boodschappen. Gelukkig zijn er dan

en willen wij u graag de helpende hand

07-10-10

H. M.-S.

25.00

mogelijkheden. Het huishouden kan

reiken.

08-10-10

B. H.-S.

25,00

overgenomen worden door professionals,

Op maandag van 10.00u-12.30u en op

08-10-10

M.P.-K.

15,00

die dit goed voor u doen tegen een

donderdagavond van 17.00u-20.00u is het

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Joyce Snel
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Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn
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Van de stadsdeelmanager
resultaat van deze gesprekken was het eerste
Stadsdeelplan voor de periode 2008-2009.
Dit Stadsdeelplan is geaccordeerd door het
college en ook weer aangeboden aan de
gemeenteraad zodat zij bij de uitvoering ‘de
vinger aan de pols’ konden houden.
In 2010 hebben we samen met de wijkraden
gekeken naar de stand van zaken na twee
jaar: liggen we op koers, zijn er dingen nog
helemaal niet van de grond gekomen, zijn er
misschien inmiddels juist andere acties

In 2006 is er in ons stadsdeel samen met de

geactualiseerd, Stadsdeelplan voor de

bewoners die daaraan mee wilden doen een

periode 2010-2011.

meer te betrekken en invloed te geven en

Toekomstagenda opgesteld. Dit is een

Inmiddels zijn we natuurlijk al actief met de

gekeken wordt of de instrumenten

inventarisatie van de wensen en behoeften

uitvoering hiervan bezig. Deze uitvoering

Toekomstagenda en Stadsdeelplannen

van de bewoners, die vervolgens naar

wordt gevolgd door het zogeheten

bevallen en ‘werken’. Als deze evaluatie

onderwerp en op prioriteit is gegroepeerd.

‘Stadsdeelplatform’ waarin naast de

positief is, starten we in ons stadsdeel in

Deze Toekomstagenda is aangeboden aan de

wijkraden ook de stadsdeelwethouder en de

2011-2012 met het samen met u opstellen

gemeenteraad zodat zij konden zien welke

‘wijkpartners’ zoals de wooncorporaties,

van een nieuwe Toekomstagenda. Ik hoop u

onderwerpen in het stadsdeel speelden.

welzijnsorganisatie Wisselwerk en de politie

dan te zien!

zitting hebben.
Twee Stadsdeelplannen

Nieuwsgierig? De Toekomstagenda, het

Voor nu wens ik u van harte prettige

Vervolgens heeft de stadsdeelmanager, mijn

eerste en het tweede Stadsdeelplan zijn in

feestdagen en een gezond en voorspoedig

voorganger, met de verschillende diensten

te zien op de sites van de gemeente en van

2011 toe.

binnen de gemeente overleg gevoerd over de

de wijkraad.

onderwerpen die in de Toekomstagenda

José Cvetanovic,

waren opgenomen. Gekeken is wat er van

Hoe verder?

stadsdeelmanager Noordwest

deze wensen en behoeften zou kunnen

Momenteel wordt de gemeentelijke

055-5802012

worden gerealiseerd in gang gezet, of

Stadsdeelaanpak geëvalueerd. Gekeken

E-mail j.cvetanovic@apeldoorn.nl

minstens op de agenda geplaatst. Het

wordt of het gelukt is om de bewoners

Onze wijk door de jaren heen

D

Deze keer geen oude briefkaart of foto,
maar een oude plattegrond van rond
1910. We starten onze wandeling 100 jaar
terug in de tijd linksonder op de foto.
Daar ziet u de Asselsestraat vanaf de
huidige ring komen. Iets daarboven ziet u
de Badhuissprengen en het terrein waar
nu de belastingkantoren staan. Het groen
dat u hier ziet heet het Walterbosch. U
ziet verschillende bospaden lopen die
toen er in de dertiger jaren gebouwd
werd voor een groot deel bestraat
werden en de huidige wegen vormden.

Op een recente plattegrond zou u kunnen

Billitonlaan en wel een nog onbebouwde

zien dat deze in latere jaren nog flink is

Maduralaan die langs de oude begraafplaats

uitgebreid tot aan de Jachtlaan en de

liep. Kortom begin vorige eeuw was

Schuttersweg. Berg en Bos is nog niet

Apeldoorn-West nog volop in ontwikkeling.

ontwikkeld op een aantal vila’s en pensions
na. De witte lijn die u van noord naar zuid
ziet lopen (rechts naast de bruine vouwlijn
in de kaart) is de koninklijke spoorbaan die
toendertijd vanaf ‘t Loo liep langs de huidige
Koning Lodewijklaan. Volgt u deze
spoorbaan naar het zuiden, dan treft u ter
hoogte van de Sprengenweg het
Julianaziekenhuis aan. Gaat u nu weer naar
boven de Indische buurt in, dan ziet u dat

Met name de Waltersingel is goed te

ook in deze buurt nog druk gebouwd werd.

herkennen in het bospad van toen. Iets naar

Zo is de Javalaan wel terug te vinden, maar

het oosten ziet u de schietbanen liggen net

de straten tussen de Bosweg en de Javalaan

onder de huidige Schuttersweg. Ook is de

nog niet (op een paar huizen na). Ook is de

begraafplaats aan de Soerenseweg te zien.

Gardenierslaan te zien, maar nog niet

Danielle Engels

WIJKRAAD DE SPRENGEN

nodig etc. Dit heeft geleid tot een tweede,
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De gemeente Apeldoorn werkt nu al
een jaar of vijf met de zogeheten
‘Stadsdeelaanpak’. Diverse op elkaar
afgestemde instrumenten die bedoeld
zijn om u als bewoner meer invloed te
geven op wat er in uw wijk gebeurt èn
om beter samen te werken met alle
partners die in de wijken actief zijn.
Ons stadsdeel was samen met De
Maten, het eerste stadsdeel dat
hiermee begon.
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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
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Van de wijkagent

H

Het einde van het jaar is weer in zicht en de komende tijd
zal weer het nodige vuurwerk worden afgestoken.
De politie houdt ook dit jaar extra toezicht op het afsteken
van vuurwerk en het gebruik van illegaal vuurwerk. Het
vuurwerkteam van de politie is al enkele maanden actief om
de handel en de opslag van (illegaal) vuurwerk aan te
pakken. De politie hoopt met de opsporingsactiviteiten en
de inbeslagname van partijen illegaal vuurwerk een bijdrage
te leveren aan een veiliger nieuwjaarsviering en het terug
dringen van letselongevallen door illegaal vuurwerk.

aantal aangewezen
verkooppunten. Het spreekt
voor zich dat er alleen legaal
vuurwerk verkocht en
afgestoken mag worden.
Dit vuurwerk mag worden
afgestoken tussen 31 december
10.00 uur ’s-ochtends en 1
januari 02.00 uur ‘s-nachts.
Personen die buiten deze uren
vuurwerk afsteken zijn

Vorig jaar werd er in de politieregio Noord- en Oost-Gelderland

strafbaar en worden bij constatering bekeurd. Jeugdigen (tot 18 jaar)

ongeveer 16.500 kg illegaal vuurwerk in beslag genomen en werd

worden doorverwezen naar het bureau HALT. In plaats van een boete

tegen 22 verdachten proces-verbaal opgemaakt. In 2008 ging het om

krijgen ze dan een alternatieve straf aangeboden. Voor jeugdigen tot

8000 kilo en in 2007 was dit 3600 kilo.

12 jaar moeten de ouders of verzorgers toestemming geven voor
doorverwijzing naar bureau Halt. Voor jeugdigen boven de 12 jaar is

Spreek elkaar aan

deze toestemming niet vereist. Indien een persoon 18 jaar of ouder

Naast de opsporing probeert de politie om zoveel mogelijk op

is, bepaalt de Officier van Justitie de hoogte van de boete.
Tips

van overlastmeldingen door vuurwerk, zal de prioriteit liggen bij

Tips met betrekking tot de verkoop of opslag van illegaal vuurwerk

meldingen waarbij er met vuurwerk vernielingen worden

kunt u aan mij doorgeven of anoniem melden via Meld Misdaad

aangericht. Omdat de politie niet bij iedere melding van

Anoniem, tel: 0800-7000. Voor overige vragen kunt u altijd bij de

vuurwerkoverlast direct ter plaatse kan zijn, doe ik een beroep op

politie terecht via het telefoonnummer 0900-8844.

iedereen. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen en
in de buurt kun je elkaar aanspreken wanneer grenzen dreigen te

Ik wens u fijne feestdagen toe en vooral een veilig en goed begin

worden overschreden. Vernielingen aan onze eigen eigendommen

van het nieuwe jaar.

vinden we allemaal onacceptabel. Laten we samen dan ook actie
ondernemen bij elke dreigende vernieling, ongeacht of het om

Uw wijkagent,

particulier of gemeente eigendom gaat.

Ronald de Man
Team Apeldoorn Noordwest, Vosselmanstraat 201, 7311 CL Apeldoorn

Boete of Halt

Tel: 0900- 8844 of E-mail: ronald.de.man@no-gelderland.politie.nl

Vuurwerk mag alleen verkocht worden op de officiële verkoopdagen
woensdag 29-, donderdag 30- en vrijdag 31 december vanuit een

Website www.wijkraaddesprengen.nl

D

De website www.wijkraaddesprengen.nl wordt bijna wekelijks
geactualiseerd. De gemeentelijke bekendmakingen kunt u
vinden onder de kop Gemeente Apeldoorn. Als u klikt op
Bekendmakingen vindt u de publicaties van de laatste zes weken.

het Reactieformulier zoals dat op de website is vermeld. Uiteraard
kunt u ook schriftelijk reageren. Het adres van de webmasters is
Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.
Op de site is ook een formulier opgenomen waarmee u zich kunt

In 2009 werd het tweejaarlijkse Leefbaarheidsonderzoek gehouden.

opgeven als lid van de wijkraad. Aan de website is een centraal

In de wijk De Sprengen werd een 400 tal personen geënquêteerd.

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

Door de stadsdeelmanager José Cvetanovic werd tijdens de
openbare jaarvergadering van 24 maart 2010 van de wijkraad een

De webmasters,

presentatie hierover verzorgd. Via de Startpagina van

Hanneke Dusseldorp en Cor Bouman

www.wijkraaddesprengen.nl kunt u door te klikken op Notulen
jaarvergadering en Leefbaarheid presentatie rechtstreeks doorlinken
naar deze presentatie. Ook kunt u kiezen voor Wijkraad →
Jaarvergadering. Onderaan die pagina klikt u dan op Presentatie
Leefbaarheid 2009. U kunt daar interessante cijfers vinden zoals die
door de geënquêteerden zijn gegeven.
U, als wijkbewoner, kunt ook zaken aandragen die u graag op de site
vermeld zou willen zien. Reacties op de site kunt u doorgeven met
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Een bezoek aan de wijkpost Asselsestraat

V

Vandaag heb ik kennis gemaakt met
de afdeling Beheer en Onderhoud van
de gemeente Apeldoorn. Ik had
afgesproken op de wijkpost aan de
Asselsestraat, een van de vier
wijkposten van waaruit de gemeente
Apeldoorn het onderhoud en beheer
van de openbare ruimten in onze
gemeente verzorgt.

riolering, lantaarnpalen en banken pakken

opvalt, is dat Jeroen en zijn collega’s trots zijn

wij op. ’s-Winters zorgen wij voor het

op hun vak en op de resultaten die zij met

sneeuwvrij maken van de fietspaden en een

hun werk bereiken.

aantal voetpaden.”
Het voordeel van integraal werken is

Terug op de

volgens Jeroen dat de klant (de bewoners

wijkpost stelt

van de wijken) sneller wordt geholpen. Is

Arie Broekhuis

een medewerker bezig met het snoeien van

dat hij, als

een haag en ziet hij dat er een paar

wijkbeheerder,

stoeptegels los liggen dan worden nu ook

veel waarde

deze stoeptegels goed gelegd. De

hecht aan het

betrokkenheid tot de wijk is hiermee bij de

persoonlijke

medewerkers van Beheer en Onderhoud

contact. Om die

groter geworden. Als u Jeroen of een van

reden proberen mijn collega’s en ik bij

zijn collega’s ziet en hebt u een vraag, stel

meldingen de burger te bezoeken. Vragen

hem dan gerust. U wordt met veel plezier

worden duidelijker als je ze ter plekke

geholpen. Wanneer hij u niet kan helpen,

bespreekt. Daarnaast vinden wij het erg

dan verwijst hij u naar de instantie waar u

belangrijk dat burgers meedenken over hun

wel terecht kan met uw vraag.

wijk. Als u meldingen heeft over het
eveneens doorgeven via de website

wegen, paden, vijvers, plantsoenen, bermen

Door de nieuwe wijze van werken, weten de

www.debuitenlijn.nl of via telefoonnummer

en ook de aankleding van deze ruimten

inwoners van Apeldoorn meer dan voorheen

14055.

zoals bomen, struiken, banken,

waar zij met hun vragen en klachten terecht

speeltoestellen en prullenbakken. U kunt de

kunnen. Een goed teken volgens Jeroen.

Bladcampagne

openbare ruimten vergelijken met uw

Staat een boom in uw woonomgeving er

Arie Broekhuis toont mij een plattegrond

huiskamer. Dus in dit geval de huiskamer

niet gezond bij en verwacht u problemen

van de gemeente Apeldoorn met hierop

van de gemeente Apeldoorn. (Apeldoorn en

met dode takken, meld het dan. Om

vermeld de weken waarin in bepaalde

omliggende dorpen) U stapt vanuit uw

preventief narigheid te voorkomen rijden de

wijken de veegwagen met trekkersbak op

eigen huiskamer als het ware in de

medewerkers van de wijkpost aan de

bezoek komt, is op dit moment een

huiskamer van de gemeente Apeldoorn,

Asselsestraat graag bij u langs om samen

belangrijk onderwerp. “De bladcampagne is

genaamd “de openbare ruimte”.

met u te kijken hoe uw zorg kan worden

in aantocht” vertellen Jeroen en Arie

weggenomen. U kan hiervoor mailen naar

lachend. Ik kijk gauw wanneer de omgeving

Rondleiding

de Buitenlijn via de website van de

van mijn huis op de planning staat, week 44.

Jeroen Molenkamp is een

gemeente: www.debuitenlijn.nl of bellen

enthousiaste medewerker

naar nummer 14055.

die al sinds het jaar 2000 bij

Al het blad wordt naar de gemeentepost aan
de Vlijtseweg gebracht. Hier wordt het

de gemeente afdeling Groen

Machines in de wijk

gecomposteerd. In het voorjaar wordt door

werkt. Jeroen werkt nu

Jeroen heeft op een zonnige middag in

middel van een advertentie in het

vanuit de wijkpost aan de

oktober een aantal plaatsen in de wijk laten

Apeldoorns Stadsblad bekend gemaakt

Asselsestraat en kent onze

zien waar zijn collega’s aan het werk zijn. Met

wanneer iedere inwoner van Apeldoorn een

wijk inmiddels op zijn

kleine maar ook indrukwekkende machines

zak compost kan afhalen voor de tuin. Een

duimpje. Vanaf 1 november 2010 is Jeroen

om te snoeien, te frezen en te maaien. De

aardige geste van de gemeente, vindt u niet?

meewerkend voorman geworden van de

apparatuur lijkt heel simpel maar de meeste

afdeling Groen/Schoon.

machines zijn multifunctioneel en vragen

Op het moment dat u dit artikel leest, is het

wel enig vakmanschap. Jeroen: “Wij worden

meeste blad weer van de weg, hebben de

Reorganisatie van afdeling en het resultaat

ook jaarlijks bijgeschoold. Niet alleen om te

bomen hun mooie herfstkleuren weer

“Na de reorganisatie zijn wij anders gaan

leren hoe goed

verloren en ligt er mogelijk een laagje

werken. Eerder hielden wij ons specifiek

met de

sneeuw. Een nieuw jaargetijde waar niet

bezig met al het groen in de wijk. Een van

machines om te

iedereen blij mee is.

de belangrijkste doelstellingen sinds de

gaan, maar iets

reorganisatie is dat wij integraal werken.

wat zeker zo

Voor mij mag het een witte Kerst worden

Wij, de medewerkers van Beheer en

belangrijk is, om

met veel gezelligheid, warmte en een mooie

Onderhoud, houden ons nu ook bezig met

veilig te werken

wandeling in de sneeuw.

het grijze deel van de openbare ruimte. De

met de

kleine reparaties aan wegen, trottoirs,

machines.” Wat

Hanneke Dusseldorp
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Heibel met de buren, en nu?

W

Wat doet u bij een verschil van mening
met uw buren? Misschien hebt u er niet
over nagedacht maar een aantal van u
heeft vast al eens een ergernis of
verstoorde relatie met de buren bij de
hand gehad. Het lijkt heel logisch dat je
een verschil van mening bespreekbaar
maakt. In een gesprek met Carola
Albers (coördinator van het bureau
Buurtbemiddeling) en Ronald de Man
(onze wijkagent) bleek dat dit niet
altijd zo eenvoudig is.

te bespreken. Veel ergernissen zijn onderling
op te lossen door open met elkaar te
communiceren. Direct de politie inschakelen
kan een averechts effect hebben. Mensen
zijn vaak geïrriteerd op het moment dat de
politie aan de deur staat en men nog niet
de kans heeft gehad om het probleem eerst

met mensen in gesprek te gaan zonder

zelf met de buren te bespreken. Bovendien

daarover een eigen oordeel te hebben. Hij of

bemiddelt de politie (in principe) niet meer

zij heeft een luisterend oor en zal u

in conflicten waarbij er geen sprake is van

vervolgens begeleiden/coachen bij een

overtreding van het strafrecht.

gesprek met uw buren. Carola heeft bij dit

Het is de verantwoordelijkheid van een

bureau een coördinerende rol.
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op te lossen. Lukt dit niet, dan is

Wisselwerk

buurtbemiddeling aan te bevelen.”

Wisselwerk is de welzijnsorganisatie in

Carola vult aan: “Het is altijd het beste eerst

Apeldoorn die zonder winstoogmerk een

zelf met je buren in gesprek te gaan over

bijdrage levert aan het welzijn van de

wat je dwars zit. Als dit niet het gewenste

inwoners van onze gemeente. Het werk

resultaat heeft neem dan contact op met

wordt bij Wisselwerk uitgevoerd door o.a.

bureau Buurtbemiddeling. Je wordt

jongerenwerkers, sociaalpedagogisch

geholpen je ergernis samen met je buren te

medewerkers, opbouwwerkers, sociaal-

bespreken en te kijken naar een oplossing.

cultureel werkers (WMO),

Voorwaarde is wel dat deze buren ook

ouderenadviseurs/cliëntondersteuners,

daadwerkelijk samen naar een oplossing

verenigingsondersteuners, Brede School

Carola zegt: “Dikwijls heb je niet van de een

willen zoeken. Anders heeft

coördinatoren, buurtbemiddelaars,

op de andere dag een conflict met je buren

buurtbemiddeling geen zin.”

bezoekvrouwen en buurtmoeders.

maar zijn aan het conflict een of meerdere

In een volgend wijknieuws treft u meer

irritaties vooraf gegaan. Zoals: de nieuwe

Voordelen buurtbemiddeling

informatie aan over de mogelijkheden die

buren zijn er komen wonen maar hebben

De vier voordelen van buurtbemiddeling zijn:

Wisselwerk de samenleving biedt.

zich (nog) niet voorgesteld, kleine pesterijen

G De ruziënde partijen lossen zelf hun

of geluidoverlast bij de verbouwing. Blijft de
irritatie doorsudderen, dan kan een
volgende ergernis de druppel zijn die de
emmer doet overlopen en heb je een
conflict.” Een conflict met je buren komt
volgens Ronald en Carola overal voor. Het
maakt niet uit of je in een wijk woont met
rijtjeshuizen of in een villawijk.

onenigheid op onder begeleiding van

Hoe gaat buurtbemiddeling in zijn werk

neutrale bemiddelaars.

U neemt contact op met bureau

G De bemiddelaars gaan vertrouwelijk om
met de informatie die zij ontvangen.
G Deelname, hulp van buurtbemiddeling is
vrijwillig en gratis.
G De bemiddeling vindt plaats met respect
voor culturele en andere verschillen.

buurtbemiddeling en maakt een afspraak
voor een intakegesprek. Onder dit artikel
vindt u het telefoonnummer en de tijden
waarop het bureau geopend is.
G Tijdens het intakegesprek kunt u het
probleem waar u mee zit “op tafel
leggen”. Carola (of een van haar collega’s)

Wat kun je doen

kijkt op haar beurt of het probleem

Carola en Ronald vertellen welke wegen je

geschikt is voor het Bureau

kunt bewandelen en wat het verschil is

Buurtbemiddeling. U krijgt de vraag om

tussen hulp inroepen van het Bureau

de betrokken buren te melden dat u

Buurtbemiddeling en een aanklacht

buurtbemiddeling hebt ingeschakeld.
G De coördinator waarmee u het

indienen bij de politie.
Ronald: “In de regel ga je naar de politie als

intakegesprek hebt, wijst (indien het

er een strafbaar feit is gepleegd. Bij een

probleem uiteraard geschikt is) twee

misdrijf heb je de mogelijkheid om aangifte

onafhankelijke bemiddelaars aan. Deze

te doen. Je verzoekt de politie om de dader

bemiddelaars praten met u en met de

op te sporen en een proces-verbaal op te

Bureau Buurtbemiddeling

betrokken buren. Zij willen ook van uw

maken. Bij veroordeling zal de rechter een

Bureau Buurtbemiddeling is een onderdeel

buren weten hoe zij tegen het probleem

straf opleggen.

van Wisselwerk en heeft twintig onpartijdige,

aankijken en of de buren willen

Heb je trammelant met de buren, dan

goed opgeleide buurtbemiddelaars. Een

meewerken aan een oplossing van het

adviseer ik het probleem eerst met je buren

buurtbemiddelaar is iemand die in staat is

conflict met behulp van de bemiddelaars.

G Als helder is dat beide partijen willen
meedenken en praten over een oplossing
dan organiseren de bemiddelaars een
gesprek met beide partijen op neutraal
terrein. De bemiddelaars begeleiden het
gesprek. Zij hebben tijdens het gesprek
een coachende rol. Bij aanvang van dit
gesprek vraagt de bemiddelaar de
mobiele telefoons uit te doen, elkaar met
respect te bejegenen en elkaar te laten
uitpraten. Er wordt in dit gesprek geen
schuldige aangewezen. Ieder krijgt in het
gesprek de gelegenheid om op een
gelijkwaardige wijze te praten. De

17:14
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De Zonnebloem heeft u nodig!

D

De Zonnebloem is een landelijke
vereniging met ruim 40.000 vrijwilligers
verdeeld over ca 1230 afdelingen. In
Apeldoorn zijn 8 afdelingen actief
samengesteld op basis van de postcode.
De afdeling die in uw wijk werkzaam is
heet Zonnebloem Apeldoorn Centrum West.

activiteit brengen. Ook zoeken wij iemand met
een aanhanger of busje waarmee ca 30
rolstoelen vervoerd kunnen worden als we
ergens gaan wandelen.
De mensen die ons om hulp vragen worden
door het bestuurslid bezoekwerk bezocht
waarin tijdens het gesprek gekeken wordt of

Het hoofddoel is mensen bezoeken die door

diegene tot de doelgroep behoort. Dit is een

ziekte, ouderdom of lichamelijke handicap

moeilijke klus en eigenlijk te veel voor

dreigen te vereenzamen. Daarbij zijn het mensen

1 persoon. Daarom zoeken wij nog iemand die

die nog zelfstandig wonen, wij bezoeken geen

samen of in overleg mee wil helpen om deze

coachende rol van de bemiddelaars leidt

mensen die in verzorgingshuizen verzorgd

gesprekken te voeren je hebt dan ruggespraak

er doorgaans toe dat beide partijen

wonen. De personen die wij bezoeken noemen

en overleg met elkaar.

nadenken over een oplossing voor het

wij Gasten en zo gaan wij ook met hen om.

conflict en in de meeste gevallen lukt dit

Elke nieuwe vrijwilliger krijgt een dagcursus

ook. Samen met de bemiddelaar maken

Wij zijn in eerste instantie op zoek naar

aangeboden waarin de structuur en doel van

partijen afspraken hoe men verder

bezoekvrijwilligers die een gast zo eenmaal per

ons werk wordt uiteengezet. Verder worden er

omgaat met het probleem.

3 weken een bezoek brengt voor een gesprek,

nog diverse andere cursussen aangeboden

een spelletje of een wandeling. Ook organiseren

waaraan geen kosten verbonden zijn.

G Ongeveer twee maanden na het
gezamenlijke gesprek worden beide

we regelmatig activiteiten in de vorm van een

partijen gebeld om terug te kijken op de

ontspanningsmiddag of een bustocht, waar zij

Kijk eens op onze website

bemiddeling en de oplossing die

elkaar kunnen ontmoeten en spreken.

www.zonnebloemcw.nl voor wat wij doen en

gevonden is.

bel of mail ons zodat wij u in een gesprek meer
Natuurlijk kunnen wij ook andere hulp

informatie kunnen geven. Weet wel dat wij

Een advies van Carola en Ronald is: “Maak

gebruiken, zo hebben wij bij activiteiten die

zonder u ons werk niet kunnen doen.

van kleine ergernissen en conflicten geen

buiten het gebied van de regiotaxi gehouden

grote ergernissen waardoor het behoorlijk

worden b.v. een bezoek aan een dierentuin of

uit de hand kan lopen. Probeer het

vervoer naar een dagboottocht. Daarvoor zijn

bespreekbaar te maken.”

chauffeurs nodig die met hun eigen auto tegen

Het is te hopen dat u niet in een conflict

vergoeding onze gasten naar de plaats van de

verzeild raakt met uw buren. Is dit in de
toekomst wel het geval, dan zult u zich
misschien dit artikel nog herinneren. Grote
kans dat er voor beide partijen een goede
oplossing komt zodat u nog lange tijd met
plezier in onze wijk De Sprengen blijft wonen.
Bent u naar aanleiding van dit artikel
geïnteresseerd in een rol als vrijwilliger bij
het bureau Buurtbemiddeling of hebt u
vragen over een situatie die zich in uw
omgeving voordoet, bel of mail dan naar
Bureau Buurtbemiddeling.
Wisselwerk is iedere werkdag bereikbaar
van 09.00 tot 17.00 uur, behalve vrijdag na
12.00 uur.
Telefoon 055 - 527 48 98, e-mail adres:

D

Juliana locatie
De ontwikkelingen van plannen voor
de locatie van het voormalige Juliana
ziekenhuis laten op zich wachten. De
economische crisis is hier zeker mede
debet aan.
Wel is op 2 september 2010 een
sloopvergunning verleend voor de panden
Sprengenweg 68 en 70 en voor de Koning
Lodewijklaan 403 t/m 793 (oneven
huisnummers). Vooral de verwijdering van het

info@buurtbemiddeling.nu

aanwezige asbest zal een langdurige en

De bemiddelaars van het bureau zijn

ingrijpende klus worden. De sloopvergunning

beschikbaar van maandag t/m vrijdag van

heeft vanaf 16 september 2010 gedurende een

09.00 tot 21.00 uur, op zaterdag van 09.00

periode van 6 weken ter inzage gelegen. Ons

tot 12.00 uur.

is niet gebleken dat er overwegende bezwaren
zijn ingediend.

Hanneke Dusseldorp

Wijkraad en hopelijk ook bewoners zullen er op

toezien dat de sloopwerkzaamheden van onder
meer het aanwezige spuitasbest uitermate
veilig voor de omgeving zal plaatsvinden.
Cor Bouman
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Uitbundige bezoekers

H

Heeft u ook wel eens verbaasd om u heen gekeken waar toch
dat enorm heftige geluid vandaan komt, alsof een Vlaamse
gaai of ekster door een versterker schreeuwt. Het waren
waarschijnlijk de drie kleurige Ara’s (papegaai in de
volksmond) van de Apenheul. Al jaren zijn ze een met
regelmaat terugkerende kleurige verschijning in onze wijk.
Dan weer hoog overvliegend en soms ook laag.
De Apenheul laat al sinds de jaren tachtig zijn oudste Ara vrij
rondvliegen. Dit is Polly, een groenvleugel Ara. De Apenheul is nooit
bang geweest dat Polly niet terug zou komen want Polly had een
vrouwtje, Lola, die nooit goed heeft leren vliegen. Omdat Ara’s een

WIJKRAAD DE SPRENGEN

paartje vormen kwam Polly altijd weer terug bij zijn Lola na zijn
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rondje vleugels strekken. De Apenheul is daarmee ook echt zijn

dan eens met paps en dan weer met broerlief Kondo! Moeder Lola is

territorium geworden. Op een gegeven moment begon Polly

enige tijd geleden ten prooi gevallen aan een roofdier. Dat maakt

dominant en hinderlijk gedrag te vertonen naar mensen toe. De

wel dat het centrale punt bij de Ara’s is weggevallen en de Apenheul

verzorgers gingen advies inwinnen bij nationale- en internationale

nu zelf moet zorgen dat ze steeds weer netjes thuis komen en

dierentrainers en deskundigen. Men kwam tot de conclusie dat

binnen slapen. Het ’s morgens vrijlaten gebeurt niet te vroeg want

verveling en het niet hebben van een gezin een rol kon spelen. In het

de buurtbewoners zitten niet te wachten op het intense

begin werden de nestjes van het stel

geschreeuw van een papegaai als wekker!

nog aan andere dierentuinen

In het najaar als de walnoten rijp zijn willen de Ara’s nog wel eens

overgedaan, maar daar kwam toen

een dagje weg blijven. Dan kunnen de verzorgers hoog en laag

verandering in.

springen maar ze zijn even niet interessant. Dat terwijl de dieren

Daarmee kwam er een grote,

normaal gesproken wel gek zijn op aandacht en nieuwsgierig

tijdrovende uitdaging voor de

genoeg om op te komen dagen als ze geroepen worden. Op dit

Apenheul. De Ara’s zijn niet tam

moment zoekt de Apenheul nog een oplossing voor de toekomst

maar moeten wel te ‘handelen’ zijn.

van de Ara’s . Het zou leuk zijn om nieuwe paartjes te kunnen

Maak nooit de vergissing ze te willen

vormen. Liefst zouden ze uitwisselen met parken waar de Ara’s ook

aaien want daar zijn ze niet van

vrij vliegen maar echt vrij zoals hier op de Apenheul hebben ze nog

gediend! De Apenheul is aan de

niet gevonden. Als u ze dus ziet vliegen weet dan dat het zeer uniek

gang gegaan met een basistraining

is wat u ziet!

voor verzorging. In het begin zijn
jonge Ara’s nog wel eens de weg

Met dank aan dierenverzorgster Jacqueline Ruijs

kwijt. Dan gaan de verzorgers met

Joyce Snel

een auto en een luidspreker door de
omgeving rijden terwijl ze de roep

P.S. de Ara’s niet lokken en niet aaien s.v.p.

van moeder Lola afspelen. Het is een
kwestie van luisteren of het jong
reageert. Door de training kunnen ze
hem of haar dan weer thuis brengen
of lokken.

Hoe kunt u ons bereiken?

Toen Polly en Lola een tweede legsel kregen is er een jong geweest
dat nog voor de basistraining opeens de vleugels uitsloeg en toen

U kunt ons bereiken op de volgende manieren:

niet meer wist hoe het terug moest komen. Het jong was nog niet
gewend aan de verzorgers en kende geen basiscommando’s. Sterker

Per brief:

nog, het wist zelfs nog niet hoe je kon landen! Toen bleek dat vader

Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn of
Postbus 10057, 7301 GB Apeldoorn

Polly heel goed voor z’n kleintjes kon zorgen. Hij heeft het jong
steeds opgezocht en eten gebracht. Uiteindelijk heeft hij het jong

Per telefoon:

ook thuis kunnen brengen. Vanaf dat moment heeft Polly ook een

055-3558176,
bij voorkeur tussen 08:00 en 11:00 uur

grotere rol gekregen in het opvoeden van zijn jongen. Zijn gedrag
was trouwens ook niet meer hinderlijk, dus de adviezen hadden

Via de website: www.wijkraaddesprengen.nl,

geholpen. Als je op dit moment twee of drie Ara’s ziet vliegen zijn

Reactieformulier invullen en verzenden.

dat Polly en zijn dochter en zoon. Omdat de vader en zoon nu
beiden volwassen zijn, zijn ze meer elkaars concurrenten en gaan ze
minder graag samen op pad. Dochter Lima kan dus dubbel vliegen:

Via E-mail:

info@wijkraaddesprengen.nl

17:14
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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

