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Bestuursleden:

R. Boekhold

Van de voorzitter
Februari 2011

(Voorzitter)
Nu het er naar uitziet dat het bedrijfsleven voorzichtig
C. Bouman

uit het economisch dal klimt, zit de overheid er nog

(Secretaris/

middenin. De overheid loopt in economisch opzicht

Penningmeester)

altijd een fase achter op het bedrijfsleven.
In de raadsopdracht wordt aangesloten bij het

WIJKRAAD DE SPRENGEN

De gemeente Apeldoorn voelt dat nu ook heel sterk. Het
afgelopen jaar werd duidelijk dat de gemeente vanaf

de gemeente meer stadsdeel en meer wijkgericht zal

E. van Engelen

2014 ten opzichte van de afgelopen jaren zo’n 30

gaan werken. Het idee is om bewoners een grotere stem

(Bestuurslid)

miljoen euro moet bezuinigen. Dat is een heel bedrag.

te geven in de activiteiten die de gemeente in hun wijk

Een groot deel van de bezuiniging - 17 miljoen euro -

onderneemt. Dat klinkt het bestuur van de wijkraad als

wordt gevonden in het eigen apparaat, de overige 13

muziek in de oren. Wat dit concreet moet gaan betekenen

miljoen euro moet ergens anders worden gevonden: in

is nog niet duidelijk, evenals de rol van de wijkraden

J. Snel

maatregelen die burgers direct treffen. Overal een

daarbij. Er zijn wijkraden die hun kans schoon zien en zich

(2e Secretaris)

beetje vanaf halen (de kaasschaafmethode) werkt bij

als wijkbesturen met een eigen budget willen opwerpen.

D. Engels

zo’n groot bedrag niet. Dus heeft de gemeenteraad zich

Het bestuur van de wijkraad De Sprengen ziet dat idee

de vraag gesteld of de gemeente zich niet met teveel

niet zitten. Het leidt tot extra structuren die uiteindelijk

dingen bezig houdt en daardoor teveel geld uitgeeft. De

meer geld zullen blijken te kosten.

kerntakendiscussie was geboren.

(2e Penningmeester)

Het bestuur is van mening dat het openbare taken de
De afgelopen maanden zijn tal van bijeenkomsten
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collegeakkoord uit de lente van vorig jaar. Daarin staat dat

verantwoordelijkheid zijn en behoren te blijven van de

gehouden waarin maatschappelijke groeperingen hen

gemeente. Wij verwachten van de gemeente een

visie op de kerntaken van de gemeente konden geven.

houding die open staat voor de inbreng van bewoners,

H. Dusseldorp

Ook de wijkraad heeft daaraan deelgenomen. Vervolgens

die bewoners de ruimte biedt om zelf initiatief en

(Bestuurslid)

heeft de gemeenteraad een raadsopdracht geschreven.

verantwoordelijkheid te nemen en die bewoners voor de

Daarin zegt de gemeenteraad tegen het college van

houding ook beloond. Om zover te komen moet de

burgemeester en wethouders wat hij als de

cultuur op het stadhuis op tal van plaatsen nog wel wat

gemeentelijke kerntaken beschouwt. De andere taken

veranderen. Als wijkraad zullen we de gemeente daar

moet het college afstoten wat moet leiden tot

gevraagd en ongevraagd graag bij helpen.

bezuinigingen. Bij het verschijnen van dit Wijknieuws zal
de raadsopdracht door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Roelof Boekhold
Colofon:

Adressen:
Wijkraad De Sprengen

J. Snel,

Gemeente Apeldoorn:

Wijknieuws is een uitgave van Wijkraad De Sprengen,

Postbus 10057

2e secretaris
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telefoonnummer. Dit geldt ook voor
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C. Bouman

H. Dusseldorp,
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E. van Engelen, bestuurlid
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Voormalig ROC locatie (Huize Mary)

D

De Bouwhuis Groep heeft het pand Koning
Lodewijklaan 6 gekocht van het ROC Aventus. Het
ROC was voornemens twee appartementen
gebouwen op deze locatie te realiseren, een plan
wat op veel verzet in de buurt stuitte.
Op dit moment wordt het complex verhuurd aan het
Rode Kruis. Directeur Jonald Bouwhuis liet ons
desgevraagd weten nog geen invulling voor deze locatie
te kunnen geven. Het komende halfjaar zal over de
planontwikkeling worden nagedacht, men begint
geheel blanco.

Met de heer Bouwhuis werd de afspraak gemaakt dat

De historie van het pand spreekt de heer Bouwhuis aan.

ontwikkelingen zijn welke voor de omgeving van belang

De Bouwhuis Groep richt zich niet zozeer op “gewone”

zijn. Wij houden u op de hoogte.

hij de wijkraad zal uitnodigen voor een gesprek zodra er

kantoorpanden maar op panden welke kansrijk zijn,

Jaarlijkse Openbare Vergadering Wijkraad De Sprengen
Het bestuur van Wijkraad De Sprengen nodigt u uit voor de openbare
jaarvergadering, welke wordt gehouden op woensdag
30 maart 2011 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:
1. Opening.

10. P a u z e.

2. Mededelingen.

11. Toelichting op werkwijze en taken van het team

3. Notulen jaarvergadering van 24 maart 2010. *
De notulen kunt u vinden op
www.wijkraaddesprengen.nl
onder Wijkraad Y Jaarvergadering.

THOR (Toezicht, Handhaving in de Openbare Ruimte)
door Roel Mulder, teamleider THOR en aanvulling
daarop door de wijkagent Ronald de Man.
12. Vragen aan de stadsdeelmanager José Cvetanovic.

4. Algemeen jaarverslag over het jaar 2010. *

13. Wat verder ter tafel komt.

5. Financieel verslag over het jaar 2010. *

14. Rondvraag.

6. Bevindingen en verslag van de kascommissie.

15. 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: Danielle Engels en Eric van Engelen.
Beiden zijn herkiesbaar.

Apeldoorn, 24 februari 2011

Leden van de vereniging kunnen tot vijf dagen vóór
de jaarvergadering (tegen) kandidaten voor het

Namens het Bestuur van Wijkraad De Sprengen

bestuur schriftelijk aanmelden bij Cor Bouman,

Roelof Boekhold, Voorzitter

Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.

Cor Bouman, Secretaris

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Cor Bouman
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men ziet voor deze locatie zeker mogelijkheden.

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

WIJKNIEUWS
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BISTERBOSCH MAKELAARDIJ...
bij u om de hoek, dus kom gerust eens buurten!

Bisterbosch Makelaardij is samen met Bisterbosch Financieel Adviseurs een
full-service kantoor. Als onafhankelijk specialist in hypotheken, pensioenen
en financiële planning bemiddelt Bisterbosch Financieel Adviseurs voor een
groot aantal banken en verzekeraars. Samen vormen wij een sterke
combinatie met korte communicatielijnen en zeer persoonlijke begeleiding,
waarbij de klant centraal staat.

M A K E L A A R D I J

FINANCIEEL ADVISEURS

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

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

Dat verdient een bloemetje

A

Al meer dan 25 jaar zijn de dames Riet de Haan
en To van Swol met veel plezier in de weer
voor de bewoners van de Billitonlaan.
25 jaar geleden is de belangenvereniging
Sprengenweg Noord opgericht. Mede door de
verbindende activiteiten van Riet en To is er
een hechte band tussen de bewoners, dat zich
bijvoorbeeld vertaalt in er voor elkaar zijn als
het nodig is, sociale controle en bij vakanties
op elkaars huis (dieren) passen.
Wat doen Riet en To voor de
Billitonlaanbewoners
Het nieuwe jaar begint aan de
Billitonlaan eind januari met een
ledenvergadering en een
Nieuwjaarsborrel in de huiskamer van
Riet. Voor de Pasen organiseren Riet en To
in de “voortuin van Orpheus” een
Kent u ook iemand in onze wijk die een

tijd hebben om elkaar op een ontspannen

bloemetje verdient voor zijn of haar

waarmee de 1e prijs wordt gewonnen is

manier te spreken. 40 à 50 deelnemers en

belangenloze inzet voor een of meer

ingepakt in aluminiumfolie.”

To en Riet zorgen op een voortreffelijke

andere wijkbewoners? Laat het ons dan

In het voorjaar krijgt iedere bewoner een

wijze voor de inwendige mens.

weten, per e-mail

zakje zonnepitten. Het is de bedoeling dat
je de zonnepitten de zomer door zo goed

info@wijkraaddesprengen.nl of per
In het najaar is er de fietstocht met

telefoon naar ons secretariaat:

mogelijk vertroeteld. De zonnebloemen

natuurlijk onderweg terrasjes en

Cor Bouman, tel. 055-3558176. Wij nemen

kunnen grote hoogte bereiken. Soms

speelactiviteiten voor de kinderen. De

hierna contact met u op om met u te

meer dan 5 meter. In de 1e week van

fietstocht is, hoe kan het ook anders,

overleggen hoe wij deze persoon kunnen

september lopen Riet en To met een

weer verzorgd door To en Riet.

verrassen. Wij weten nu niet hoeveel

meetstok en notitieblok door de weg en

namen wij doorkrijgen en of er gekozen

nemen in iedere tuin de hoogte van de

Voor de kerst doen To en Riet inkopen voor

moet worden. Het is de bedoeling dat

zonnebloemen op. De eigenaar van de

het maken van 60 kerstkransen. Ieder huis

maximaal 4x per jaar een bloemetje

hoogste zonnebloem krijgt de wisselbeker

in de Billitonlaan en Maduralaan krijgt

wordt uitgereikt.

tijdens de jaarvergadering uitgereikt.

een kerstkrans aangeboden. De kransen

De kinderen krijgen in mei een

worden gemaakt door een aantal

tomatenplantje. Ook hier valt iets mee te

bewoners in de huiskamer van To. De

winnen. In september worden de

kamer van To krijgt voor dat moment een

tomaten door de jury (Riet en To) geteld.

metormorfose. Niet alleen de kransen

Het kind met de meeste tomaten aan de

maar ook de takkenbossen liggen

plant is de winnaar.

opgestapeld in de kamer en onder het

Donaties

genot van koffie, thee en koek worden

Een financiële bijdrage, waarmede onder meer

Oranjebitter op Koninginnedag. Dit was

mooie kransen gemaakt.

een jaarlijkse happening op

Hanneke Dusseldorp en Joyce Snel

een deel van de uitgave van Wijknieuws kan
worden bekostigd, is van harte welkom.

Koninginnedag aan het einde van de

Naast deze activiteiten heb je natuurlijk

U kunt uw bijdrage overmaken op

middag. Voor kinderen en ouders

de geboorten, ziekten en sterfgevallen.

bankrekening 52.45.81.541 van Wijkraad

organiseerden To en Riet een leuke

Meestal zijn To en Riet hiervan op de

afsluiting van deze feestdag. Helaas is

hoogte en bieden hulp waar nodig en/of

deze happening kort geleden geschrapt

bezorgen een bloemetje.

van het jaarprogramma omdat veel
bewoners deze dagen elders vertoeven.

De Sprengen. Bij voorbaat dank.
De afgelopen maanden ontvingen wij de
volgende bedragen, waarvoor wij de
geefsters/gevers zeer erkentelijk zijn.

U begrijpt dat wij als bestuur deze dames
in het zonnetje hebben gezet. Zij hebben

Datum

Initialen:

Euro

Zomers vindt de barbecue plaats in een

een boeket bloemen ontvangen en waren

09-12

P. J.M. B.

10.00

van de tuinen. Ook weer een gebeurtenis

blij verrast.
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waar de bewoners elkaar ontmoeten en de

Glunderend vertelt To: ”Het verrassingsei

WIJKRAAD DE SPRENGEN

eierzoekwedstrijd voor de kinderen in de
leeftijd tot en met de basisschool.

WIJKRAAD DE SPRENGEN
WIJKNIEUWS

6

Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Van de stadsdeelmanager

Opbouwend!

D

De laatste maanden valt mij in grote delen van ons stadsdeel een
enorme bouwactiviteit op. In elke straat is wel een aannemer,
klussendienst of huiseigenaar actief bezig met het uitbouwen,
veranderen of onderhouden van het huis. Veel meer dan vroeger lijkt
mij. Nu kan dat komen door het tijdelijk verlaagde BTW-tarief (tot 1
juni a.s. op arbeidsloon 6% in plaats van 19% BTW) of de verruiming
van wat vergunningsvrij is toegestaan (informatie bij de gemeente:
tel. 14055), òf ik let er meer op omdat ik zelf nu ook bezig ben. Dat
kan natuurlijk ook.

niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk
opbouwend voor de wijk.
In de tweejaarlijkse Leefbaarheid enquête van
de gemeente staan ook altijd enkele vragen
over de manier waarop de gemeente met de
wijk bezig is en de verwachtingen van de
bewoners voor de toekomst. Het valt mij op dat vooral in wijken
waarin al langdurig terrein braak ligt en er op bouw- en

Nu de lente er aan komt en het dus weer beter wandelweer

onderhoudsgebied weinig gebeurt, sprake is van negatieve

wordt, is het leuk om de resultaten te gaan bekijken: een huis

verwachtingen. Een steeds hoger percentage bewoners geeft aan:

waarvan de kozijnen van kleur veranderen heeft weer een heel

‘ik verwacht dat mijn wijk er de komende jaren op achteruit gaat’.

andere uitstraling en ook het tegenwoordig populaire aanbouwen
van zink of ander metaal geven een gevarieerd beeld in de straat.

Als deze koppeling tussen bouwactiviteit en

Al deze bouwactiviteit geeft soms wat overlast maar is aan de

om juist in aandachtswijken samen met de bewoners zoveel

andere kant volgens mij ook heel goed voor een wijk en haar

mogelijk actie en beweging te organiseren. Levendigheid op

bewoners. Het maakt de wijk levendig en je krijgt het gevoel dat

straat, glimmende voordeuren, alles heel. Ik teken ervoor!

misschien ook maar eens iets moet gaan doen, al is het maar je

José Cvetanovic, stadsdeelmanager Noordwest

ramen lappen of de stoep vegen). Hiermee is al deze activiteit

055-5802012 j.cvetanovic@apeldoorn.nl

Burgernet in Apeldoorn vergroot veiligheid in de wijken

D

De gemeente Apeldoorn is op 10 januari gestart met Burgernet,
een samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeente en politie.
Burgernet is een telefonisch en digitaal netwerk van bewoners en
ondernemers. De achterliggende gedachte is: hoe meer ogen en
oren we gebruiken bij de opsporing van een vermist persoon of
verdachte, hoe groter de kans dat we deze samen opsporen.

Als je je via www.burgernet.nl als bewoner of ondernemer
aanmeldt voor Burgernet lever je een waardevolle bijdrage aan
de veiligheid en leefbaarheid van onze eigen wijk en van onze
stad. In eerste instantie zul je nog gewoon een SMS-Alert
bericht ontvangen, binnen enkele maanden kun je ook
Burgernetacties verwachten.
De meldkamer van de politie start een Burgernetactie als zij een
melding binnenkrijgt van bijvoorbeeld een vermist kind, een
overval of een inbraak. Er moet hierbij altijd sprake zijn van een
duidelijk signalement van een persoon en/of omschrijving van
een voertuig.
Telefoon of mail: Deelnemers van Burgernet die in de

SMS-Alert wordt Burgernet: In Apeldoorn was SMS-Alert met

betreffende wijk wonen, krijgen vervolgens een ingesproken

11.000 deelnemers zeer populair. Het nadeel was dat via SMS-

bericht via de (mobiele) telefoon, of een SMS of mailtje, met het

Alert alleen sms-berichten verzonden kunnen worden. Daarom

verzoek uit te kijken naar een bepaald persoon of voertuig. Dit

wordt alle deelnemers aan SMS-Alert, maar ook alle andere

doe je vanuit je eigen woning, op straat of vanaf je werkplek. Als

inwoners van Apeldoorn, gevraagd zich nu aan te melden voor

de Burgernetactie ten einde is ontvangen alle opgeroepen

Burgernet. Burgernet is sinds november 2008 succesvol actief in

deelnemers een bericht over de afloop van de actie.

vijftig andere gemeenten in Nederland en heeft in totaal al
bijna 100.000 deelnemers. Het doel is om Burgernet in heel

Aanmelden: Ben je 16 jaar of ouder dan kun je je aanmelden via

Nederland in te voeren. SMS-Alert is de voorloper van Burgernet

www.burgernet.nl kies dan voor aanmelden als je een actieve

en zal dus opgaan in Burgernet. In eerste instantie zal iedereen

rol wil spelen in de veiligheid van je eigen woon- en

die zich ooit aanmeldde voor SMS-Alert benaderd worden met

leefomgeving. Op deze website is uitgebreide informatie te

de vraag zich nu in te schrijven voor Burgernet. Je wordt dus

vinden. Daar kun je ook een filmpje over Burgernet bekijken.

niet automatisch overgezet, maar moet jezelf registreren. Dat
geldt uiteraard ook als je voor het eerst mee wil doen.

Cor Bouman
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iedereen positief met de toekomst bezig is (en dat je zelf

WIJKRAAD DE SPRENGEN

toekomstverwachting inderdaad bestaat, zou dat ervoor pleiten

Verzekeren?
Pensioen regelen?
Hypotheek regelen?

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Prima, maar kies eerst een
goede adviseur!

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

WIJKNIEUWS
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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
Terugblik 2010 en Burgernet
politie relevante informatie heeft
aangeleverd. Hiermee is ‘het bruggetje’
naar Burgernet snel gemaakt.
Wat is dan Burgernet?
Burgernet is een telefonisch en digitaal
netwerk van bewoners en ondernemers.

Wat is het verschil met het huidige

De achterliggende gedachte is: hoe

SMS-Alert?

meer ogen en oren we gebruiken bij de

Burgernet lijkt veel op het huidige SMS-

opsporing van een vermist persoon of

Alert. In Apeldoorn is SMS-Alert met

verdachte, hoe groter de kans dat we

11.000 deelnemers zeer populair. Het

deze samen opsporen. De centralist van

nadeel is dat via SMS-Alert alleen sms-

de meldkamer van de politie start, na

berichten verzonden kunnen worden.

een melding van bijvoorbeeld een

Burgernet maakt naast sms ook gebruik

inbraak of een vermist kind, een

van spraak- en mailberichten. Aanmelden

Burgernetactie op.

voor Burgernet kan via de website

Burgernetdeelnemers krijgen een

www.burgernet.nl.

telefoon of een tekstbericht per SMS

Voelt u zich betrokken bij de veiligheid

met het verzoek uit te kijken naar een

van uw buurt of wijk? Bent u alert en

duidelijk omschreven persoon of

bereid een bijdrage te leveren aan een

voertuig. Gewoon vanuit de eigen

prettige leefomgeving? Doe dan mee met

woning, op straat of vanaf de werkplek.

Burgernet in Apeldoorn. Burgernet is
namelijk op zoek naar mensen die

Dit heeft uiteraard grote impact gehad
op het slachtoffer. Maar ook het

Op het moment dat u de gezochte

behulpzaam willen zijn om verdachten,

veiligheidsgevoel van de bewoners van

persoon of het voertuig ziet, belt u met

voertuigen of vermiste personen

het complex is aangetast. Gelukkig is het

de politiemeldkamer. De politie kan dan

gerichter en sneller op te sporen !!

gelukt om de dader van deze beroving op

door de meldkamer sneller naar de juiste

te sporen en aan te houden. Ook de

plek gestuurd worden. Vaak wordt er dan

Uw wijkagent,

portemonnee met een aantal

sneller een aanhouding verricht.

Ronald de Man

persoonlijke bezittingen is terug

Burgernet wordt ook gebruikt om u via

Team Apeldoorn Noordwest

gevonden. De tasjesroof op de

e-mail of sms preventietips te geven over

Vosselmanstraat 201, 7311 CL Apeldoorn

Badhuisweg is mede opgelost omdat een

bijvoorbeeld inbrekers in uw buurt of

Tel: 0900- 8844 of E-mail:

getuige alert heeft gereageerd en de

oplichters aan de deur.

ronald.de.man@no-gelderland.politie.nl

Website www.wijkraaddesprengen.nl

W

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.
U, als wijkbewoner, kunt ook zaken

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
opgeven als lid van de wijkraad.
Aan de website is een centraal e-mail
adres gekoppeld, dit is
info@wijkraaddesprengen.nl

aandragen die u graag op de site vermeld
zou willen zien. Reacties op de site kunt u

De webmasters,

doorgeven met het Reactieformulier zoals

Hanneke Dusseldorp en Cor Bouman

WIJKRAAD DE SPRENGEN

ingesproken bericht via de (mobiele)
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We zitten al weer een tijdje in 2011,
maar toch nog even een terugblik
naar 2010. Want het afgelopen jaar
is er een aantal geweldsincidenten
en berovingen geweest die de
nodige impact hebben gehad op
onze leefomgeving. De politie heeft
dan ook fors geïnvesteerd in de
opsporing naar de daders van deze
delicten. Het is aardig om te melden
dat een aantal zaken hierdoor zijn
opgelost. Als voorbeelden noem ik
een tasjesroof op de Badhuisweg,
een openlijke geweldpleging op de
Sprengenweg en een laffe beroving
van een mevrouw in de hal van de
Berkenhove aan de Koning
Lodewijklaan. Bij dit laatste incident
werd een bewoonster van
Berkenhove in de hal van het
complex van haar portemonnee
beroofd.

WIJKNIEUWS
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Buitengewoon opsporingsambtenaar
krijgt meer bevoegdheden
vind ik het van groot belang dat mijn
medewerkers sociaal vaardig zijn.

busvervoer. De gemeente heeft geen

Uiteraard komt dit aan de orde tijdens de

BOA’s in dit domein.

opleiding maar een medewerker moet

Tenslotte werkt een aantal BOA’s bij de

deze competentie van nature ook in zich

politie in het domein Generieke

hebben.” Als voorbeeld geeft Roel de

Opsporing. Dat zijn de ambtenaren die aan

situatie van een hond die tijdens het

de balie bijvoorbeeld aangiftes opnemen

uitlaten iemand heeft gebeten. Je kunt

van vernieling of diefstal van een fiets.

van de lokale orde en veiligheid.

ervan uitgaan dat niet alleen degene die
gebeten is hier niet gelukkig mee is, maar

Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar

Een politieagent heeft algemene

ook de eigenaar van de hond. Bij dit soort

mogelijke strafbare feiten, burgers op hun

opsporingsbevoegdheid. Een BOA heeft

incidenten wordt de hulp van de

gedrag aan te spreken, te bemiddelen bij

minder bevoegdheden dan een

coördinatrice bijtincidenten ingeroepen.

kleine problemen, verdachten aan te

politieagent. Zo mag hij niet zelfstandig

Deze BOA bemiddelt, adviseert en verwijst

houden en boetes uit te schrijven. Ze zijn

optreden bij geweldsmisdrijven. Een BOA

naar de instanties die nodig kunnen zijn.

werkzaam op verschillende domeinen

houdt zich aan de opsporingshandelingen

Naast het sociaal vaardig zijn, krijgen de

(werkterreinen). Bekende BOA’s zijn de

waartoe hij bevoegd is.

medewerkers iedere week een

jachtopzieners, parkeercontroleurs,

weerbaarheidstraining. Enigszins

milieuambtenaren, sociaalrechercheurs en

De bevoegdheden binnen het team waar

teleurgesteld laat Roel weten dat deze

leerplichtambtenaren.”

de meeste aandacht aan wordt besteed,

training, zoals wij ook kunnen lezen in de

hebben betrekking op:

pers, voor het beroep van een BOA helaas

Relatie politie en BOA’s
BOA’s en politie werken nauw samen. Een
BOA is belast met de opsporing van een
specifieke groep van strafbare feiten. Een
politieagent heeft algemene
bevoegdheden die nodig zijn voor de
opsporing van allerlei soorten strafbare
feiten waaronder geweldsmisdrijven.
De taken van BOA’s zijn in Nederland
ondergebracht in zes verschillende
domeinen, die ieder gespecificeerd

 De winkeltijdenwet
 Bodemgebruik

 Oppervlaktewater

 Drank- en horecawet

 Parkeren

 Woningwet

 Dierenwelzijn
 Zondagswet
 Visserijwet
 Tabakswet

 Lichte feiten die te maken hebben met de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

weergeven welke opsporingsbevoegdheden

nodig is.
Roel is trots op zijn team. Enthousiast
vertelt hij:“Wij gaan het keurmerk Veilig
Wonen uitdragen. Er zijn inmiddels
medewerkers opgeleid tot
Veiligheidsadviseur. Ons speerpunt voor
2011 is te gaan voor een schoon en veilig
Apeldoorn. Dit gaan we doen door een
wijkgerichte aanpak. Onze pilotwijk voor
het Keurmerk Veilig Wonen is de wijk
Orden. Vervolgens krijgt het
Staatsliedenkwartier extra aandacht.
Hierna willen wij een uitrol plegen over

hieraan zijn gekoppeld.

Opleiding

heel Apeldoorn en de dorpen. Hierbij is het

De zes domeinen zijn: Openbare ruimte,

Uiteraard gelden per domein ook

de bedoeling mensen te wijzen op

Milieu en welzijn, Onderwijs, Openbaar

specifieke opleidingseisen.

maatregelen die ze zelf kunnen nemen om

Vervoer, Werk, Inkomen en Zorg en als

Voor het verkrijgen van opsporings-

een inbraak te voorkomen, waarna we ook

laatste Generieke Opsporing.

bevoegdheden moet een BOA eerst de

van hen willen horen wat er in de openbare

Roel heeft 27 medewerkers onder zijn

opleiding algemene basiskennis tot BOA,

ruimte verbeterd zou moeten worden om

hoede waarvan er 22 BOA zijn. Deze groep

met goed gevolg hebben afgerond.

zich veiliger te voelen in de eigen wijk.”

BOA’s bestaat uit mannen en vrouwen en

Vervolgens krijgt de ‘BOA in opleiding’

Door samen te werken met

variëren in leeftijd. Twintig hiervan

een training voor het domein waarbinnen

buurtpreventieteams, wijkraden,

hebben opsporingsbevoegdheid voor het

hij zijn functie gaat uitoefenen. Als hij

wijkagenten, een aantal afdelingen

domein Openbare ruimte, terwijl twee

ook deze training met goed gevolg heeft

binnen onze gemeentelijke organisatie,

leden van THOR zijn ondergebracht in het

afgerond, dan verstrekt het ministerie

beheerders van onroerend goed en niet

Domein Milieu en welzijn.

van Justitie en Veiligheid aan de BOA de

te vergeten het bureau HALT (denk hierbij

Het domein Onderwijs vormt de basis

akte van opsporingsbevoegdheid. Deze

aan vuurwerk en winkeldiefstal) denkt

voor de leerplichtambtenaren en bij de

akte is weer gekoppeld aan het domein

Roel op een hoog veiligheidsniveau te

Sociale recherche werken ook BOA’s en

waarvoor de BOA wordt aangesteld.

komen in onze gemeente.

deze ontlenen hun

Tenslotte wordt de BOA beëdigd en kan

opsporingsbevoegdheden aan het

hij in zijn nieuwe job aan de slag.

Vergeleken met een aantal andere wijken

domein Werk, Inkomen en Zorg.

Roel: “Naast de noodzakelijke opleiding

binnen onze gemeente wonen wij in ‘De
lees verder op pagina 13
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Roel: “BOA’s helpen mee bij de bewaking

Het domein Openbaar Vervoer is voor de
treinconducteurs en controleurs in het
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Een artikel in de Stentor in het najaar van 2010
over de bevoegdheden van de Buitengewoon
opsporingsambtenaar (BOA) trok de aandacht
van onze wijkraad. Omdat wij hier graag iets
meer over wilden weten, zijn wij op bezoek
geweest bij het hoofd van de BOA’s van de
gemeente Apeldoorn, de heer Roel Mulder.

Een wijkbewoner aan het woord

Kunst in beeld

D
WIJKRAAD DE SPRENGEN

Dit keer ben ik op bezoek geweest
bij Elly Corstjens aan de Maduralaan
en heb genoten van haar kennis van
kunst en de hartelijke wijze waarop
wij elkaar gesproken hebben. Elly is
beeldhouwer en lid van de Stichting
Ateliers Apeldoorn.

WIJKNIEUWS
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Mentaal en fysiek
“Voor je geest is beeldhouwen een
geweldig mooi vak. Je kunt er helemaal in
opgaan en er heel toegewijd mee bezig
zijn. Fysiek stelt het beroep andere eisen
aan je. Je moet dikwijls zwaar tillen en
krachtige handen hebben.” Helaas gaat
het wat minder met de kracht in de

Elly vertelt: “Van kinds af aan ben ik al

handen van Elly en komt er wat minder

creatief geweest. Ik tekende veel. Later

werk ‘van haar hand’.

ben ik gaan schilderen, boetseren en heb

Even is er een rustmoment geweest in

ik wandkleden gemaakt. Talrijke

haar carrière. Dit was toen haar drie

wandkleden van mij hangen in openbare

kinderen nog niet naar school gingen. Elly

gebouwen, verpleeghuizen en kerken.

heeft de draad weer opgepakt zodra haar

Onder andere in de Protestantse Kerk in

jongste naar de kleuterschool ging. Dit

Klarenbeek hangen mijn wandkleden.”

betekent niet dat de kinderen het atelier

Elly heeft haar opleiding gevolgd aan de

van mama niet kennen. Natuurlijk zijn zij

Kunstacademie Artibus te Utrecht. Ze is

vaak mee geweest en hebben er een

kunstzinnig en creatief en hield zich

creatieve geest aan overgehouden.

tijdens de opleiding bezig met schilderen,

Slechts een van de kinderen is verder

weven en boetseren om haar ideeën tot

gegaan in een aanverwant vakgebied. Hij

uiting te brengen. Hoewel deze

is edelsmid geworden.

vuurvast materiaal. In de mal maakt ze
gietkanaaltjes en ontluchtingsbuisjes.

veelzijdigheid een voordeel lijkt, moest
Elly, om zich verder te specialiseren in

Op mijn vraag wie of wat Elly kan

Hierna verhit ze de mal met het beeld in

haar opleiding, een keus maken. De keus

inspireren om iets moois te maken

een oven.

is gemaakt en een succes geworden. Elly:

antwoord zij: “Ach, dat kan van alles zijn.

Is het beeld van was, dan smelt de was en

“Beeldhouwen ligt het dichtst bij mij als

Iemand die je ziet lopen, een

loopt uit de mal. De mal is nu gereed voor

persoon en ik vind het de leukste manier

mythologisch verhaal, een gebeurtenis en

de bronsgieter.

om creatief bezig te zijn en mijn ideeën

natuurlijk een speciale opdracht.“ Ze

Als een beeld van boetseerklei wordt

een gezicht te geven.”

vertelt dat zij heel verschillende

gemaakt dan wordt een deel van het beeld

opdrachten krijgt voor gelegenheden als

omkleed met een deel van de totale mal.

verjaardagen, huwelijken, geboortes en

Vervolgens haalt Elly de klei eruit en

bij het afscheid nemen van bijvoorbeeld

omkleedt een volgend deel van haar beeld.

werk en collega’s.

Als Elly alle deelmallen heeft gemaakt zet

Als beeldhouwer heeft Elly jarenlange

zij ze in elkaar en ontstaat de negatieve

ervaring in het werken en bewerken van

afdruk van het beeld. Ook nu weer vult zij

brons en steen. De figuren van haar werk

de mal met was, de was wordt uitgestookt

zijn overwegend mensen en dieren, apart

om vervolgens plaats te maken voor brons

en samen; de mens, vooral de vrouw in al

in de werkplaats van de bronsgieter.

haar kracht en kwetsbaarheid of een dier
vertaald in brons en steen of een

Bronsgieten is een arbeidsintensief

combinatie van deze materialen. Dit zijn

beroep. De bronsgieter verhit het brons

voor haar niet aflatende

tot 1200 graden en giet het vloeibare

inspiratiebronnen, waarin ze alle emoties

brons in de gietkanaaltjes van de mal.

tot uitdrukking kan laten komen.

Het brons vormt een laagje aan de
binnenkant van de mal. Ik hoef u niet te

Van inspiratie tot beeld

vertellen dat het werk van een

Het maken van een beeld is heel

bronsgieter niet zonder gevaren is.

arbeidsintensief. Ze begint met het

Pas na een dag of drie is het brons in de

maken van een beeld van klei of was. Als

mal goed afgekoeld en het gegoten en

het beeld klaar is, maakt ze een mal van

geharde brons worden ontdaan van de

vervolg pagina 11
Sprengen’ in een rustige, veilige wijk. De

Waar blijft het geld?

aandacht van de groep BOA’s in onze wijk

Misschien wel een heel brutale vraag

gaat wat meer dan in andere uit naar de

maar aan het eind van dit leuke gesprek

gedragingen van de jeugd op de banken.

met Roel heb ik hem toch gesteld. “Waar

mal. Het beeld komt tevoorschijn met alle

Klachten van buurtbewoners zijn dikwijls

blijft het geld van de boetes die

giet- en ontluchtingskanaaltjes die er

hierop gericht. Ook de regelgeving ten

uitgeschreven worden? Moet ik het team

vervolgens worden afgezaagd of

aanzien van de 30-km zone, bijna onze

BOA’s vergelijken met een huisgezin met

geslepen. Alle andere oneffenheden

gehele wijk, rondslingerend afval en

onder andere de zorg voor een eigen

moeten er nog afgebeiteld en geschuurd

hondenpoep heeft de aandacht van de BOA’s.

inkomen?”
Volgens Roel is dit niet het geval. Roel:

worden. Als het beeld helemaal schoon is
krijgt het nog een bewerking met

Hoe kunnen wij een BOA herkennen?

“De BOA’s zijn in dienst van de gemeente
Apeldoorn. De inkomsten die door middel

chemicaliën en krijgt het een kleur. De

Een BOA is goed te herkennen

beelden van Elly worden gepatineerd

aan een insigne (schild)

van het uitschrijven van boetes binnen

Wat maakt het beeld vaak zo kostbaar?

op zijn mouw. Het insigne

komen, gaan voor een deel naar Justitie.

Elly: “Doordat het bronsgieten zo

ziet u hierbij afgebeeld.

De rest blijft bij onze gemeente waar

zitten voor de bronsgieter.

“Het lijkt erop dat een aantal

gemaakt om ‘het BOA-apparaat’ te laten

Brons is een mengsel van koper en tin.

werkzaamheden van de politie naar de

functioneren.

Koper heeft een grote waarde. Een reden

BOA’s is gegaan. Hoe ga je dit oplossen

waarom de laatste tijd ook bronzen

met je bestaande personeelsbestand?”

Wijkraad de Sprengen wenst het BOA-

beelden worden gestolen.

Roel begint te lachen. “Het is inderdaad

team heel veel succes bij het realiseren

Het Singermuseum is de afgelopen jaren

zo dat er meer werk op de BOA’s afkomt.

van hun doel: ‘Een schoon en veilig

in het nieuws geweest in verband met de

Het resultaat van deze verschuiving van

Apeldoorn’.

diefstal van beroemde beelden.

werkzaamheden is dat er binnenkort een

Koperdiefstal van een bouwplaats of van

aantal vacatures wordt gepubliceerd.”

de bovenleidingen van de NS, kan tot

Een positief signaal lijkt mij.

Hanneke Dusseldorp

gevaarlijke situaties leiden. Maar de
onvervangbaar en bij diefstal leidt dit tot

Containers Koning
Lodewijklaan

Premie op Actie

Elly vertelt: “Het wonen in deze wijk

Op verzoek van bewoners heeft de

‘Premie op Actie’ is een financiële bijdrage van de

bevalt mij prima. Ik ben geboren in Hedel

wijkraad zich ingespannen om op de

gemeente voor activiteiten die bewoners zelf in hun

en woon sinds 1970 in Apeldoorn. In

locatie bij het speelterrein naast de

buurt of straat organiseren. De gemeente wil

2001 ben ik in deze wijk komen wonen.

glas-, papier- en plastic afvalcontainer

daarmee het eigen initiatief van bewoners

Het is een rustige, vriendelijke wijk.”

te komen tot plaatsing van een

stimuleren. Ideeën leven er genoeg in de dorpen,

Helaas moet haar van het hart dat het

melkpakken container. Dit heeft

wijken en buurten van Apeldoorn waarmee de

betrokkenen.
Wonen in de wijk De Sprengen

Bewonersinitiatieven worden financieel
beloond door de gemeente Apeldoorn.

uitgaanspubliek vanuit het centrum van

uiteindelijk geleid tot een positief

woonomgeving en leefbaarheid verbetert wordt. Als

Apeldoorn op weg naar huis niet altijd

resultaat zelfs zodanig dat alle

het op de praktische uitvoering aankomt, strandt

normaal omgaat met andermans

4 containers nu ondergronds komen.

het maar al te vaak op het ontbreken van geld.

eigendommen. “In mijn straat worden

Eén en ander mocht niet leiden tot

Premie op actie kan dat probleem oplossen. Met

vernielingen aangebracht en afval laat

verkleining van het speelterrein en ook

Premie op Actie geeft de gemeente een bijdrage in

men uit de handen vallen.”

dat is gelukt. Het enige wat gewijzigd

de kosten tot een maximaal bedrag van 600 euro

De Stichting Ateliers Apeldoorn is een

moeten worden is het hek links van de

per initiatief. In verband met de bezuinigingen is

kunstenaarsinitiatief dat jaarlijks, elk

containers, dat wordt wat meer naar

voor het jaar 2011 50.000 euro beschikbaar, voor het

derde weekend in mei, een Open

links geplaatst. De exacte

jaar 2012 30.000 euro en tenslotte voor het jaar

Atelierroute organiseert. Het werk van

uitvoeringsdatum is nog niet bekend.

2013 10.000 euro. Om voor een bijdrage in

Elly kunt u bekijken in het atelier aan de
Loseweg 290. Ook staan er beelden van

aanmerking te komen moet worden voldaan aan
Cor Bouman

spelregels. De spelregels en alle overige informatie

Elly in Lieren bij de Prinses Julianaschool

vindt u op de home page van de dorps- en

aan de Tullekensmolenweg 77 en bij de

wijkraden: www.dorpsenwijkraden-apeldoorn.nl

kerk aan de Dorpsstraat in Beekbergen.
Cor Bouman
Hanneke Dusseldorp
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bronzen beelden zijn dikwijls
grote schade, onbegrip en verdriet bij de

WIJKRAAD DE SPRENGEN

uiteindelijk ook de kosten worden

arbeidsintensief is, gaan er veel uren in

Apeldoornse basisscholen “Wandelen voor Water”

W

Wellicht heeft u ze vorig jaar maart
zien lopen, maar ook dit jaar gaan
op vrijdagmiddag 25 maart 2011 ruim
600 kinderen uit groep 7 en 8 van
diverse Apeldoornse basisscholen
“Wandelen voor Water”.
Het doel van Wandelen voor Water is
tweeledig: ervaren dat leeftijdsgenootjes

in ontwikkelingslanden dagelijks 6 km

moeten lopen om 6 liter water te halen
voor het gezin (bewustwording
drinkwaterproblematiek) en het
inzamelen van geld voor drinkwater- en
sanitatieprojecten. Wandelen voor Water

WIJKRAAD DE SPRENGEN

vindt jaarlijks plaats in de week van
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Wereldwaterdag. Elk jaar op 22 maart is

waarvoor gelopen wordt heeft

een veilige waterbron. Met touwpompen

het Wereldwaterdag, ingesteld door de

beoordeeld en goedgekeurd. De

betaalt uit de opbrengst van de

Verenigde Naties. In heel de wereld wordt

totaalopbrengst van Wandelen voor

Apeldoornse scholen kan het water

dan aandacht besteed aan het tekort aan

Water wordt verdubbeld door Aqua for

opgepompt worden uit waterputten en

drinkwater en sanitaire voorzieningen in

All. Vorig jaar namen 12 Apeldoornse

met waterfilters kan het water gezuiverd

grote delen van de wereld. Veel kinderen

scholen voor de 1e keer deel aan het

worden.

in ontwikkelingslanden zijn dagelijks

evenement. Door de kinderen werd in

uren onderweg om water te halen voor

totaal ruim € 20.000,- opgehaald.

het hele gezin. Zij hebben dan geen tijd

Verdubbeld door Aqua for All betekent dit

om naar school te gaan of te spelen. Met

dat er ruim € 40.000,- bij elkaar is

waterputten of kranen in de buurt

gelopen. Met de opbrengst van vorig jaar

kunnen de kinderen weer naar school en

zijn 2 projecten in Indonesië en

met goede toiletten worden ze minder

Mozambique gefinancierd. Zo zijn in

ziek. Op die manier kunnen de kinderen

Indonesië 16 basisscholen van toiletten

Eric van Engelen

Nieuwe leden

zich beter ontwikkelen en een goede

en watertanks voorzien. In Mozambique

Wilt u zich aanmelden als lid van de Wijkraad

toekomst opbouwen.

zijn 26 dorpen van waterfilters en

De Sprengen dan kunt u dat als volgt doen:

toiletten voorzien. Dit jaar doen 14
Op vrijdagmiddag 25 maart 2011 zullen de

scholen mee. Daarnaast lopen gelijktijdig

kinderen vertrekken vanaf het sportpark

ook ongeveer 250 kinderen uit Chestfield

van de Apeldoornse Atletiekvereniging AV

(Kent) in Engeland mee. Daar heet de

’34 in het Orderbos. Met een rugzak

actie “Walking for water” en wordt

gevuld met 6 liter water (4 petflessen van

gecoördineerd door een zusterclub van

 Door onderstaand strookje af geven bij één
van de op pagina 2 genoemde adressen.

 Door dit op te sturen naar Wijkraad De

Sprengen, Postbus 10057, 7301 GB Apeldoorn

 U aan te melden per e-mail, adres is

1,5 liter) zullen zij een parcours afleggen

Rotaryclub Apeldoorn ’t Loo. De

dat deels ook raakt aan onze wijk. De

opbrengsten uit Chestfield en Apeldoorn

kinderen zullen zich voor de gelopen

worden samengevoegd (en dus nog eens

afstand laten sponsoren door

verdubbeld). De opbrengst van dit jaar

op de website www.wijkraaddesprengen.nl,

familieleden en kennissen. In de aanloop

gaat naar Njombe in het zuiden van

U ontvangt dan automatisch een bevestiging.

naar de sponsorloop krijgen de leerlingen

Tanzania. Het doel dit jaar is om voor

een gastles van een deskundige over

10.000 mensen de water- en

drinkwater en sanitatie in het algemeen

hygiënesituatie te verbeteren.

en over de lokale situatie in het

info@wijkraaddesprengen.nl ,wilt u wel
onderstaande gegevens vermelden.

 Door het invullen van het formulier Lid worden

Naam:

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

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

projectland.

Het project draagt bij aan de Millennium

Het evenement wordt georganiseerd

Naties in 2000 hebben opgesteld. Eén

door Rotaryclub Apeldoorn ’t Loo

van die doelstellingen is dat in 2015 het

(www.rotary-apeldoorn-t-loo.nl)

aantal mensen zonder schoon drinkwater

Wandelen voor Water is een initiatief van

en goede sanitaire voorzieningen

de stichting Aqua for All

gehalveerd moet zijn. Op dit moment zijn

(www.aquaforall.nl), die alle projecten

er nog ruim 800 miljoen mensen zonder

Development Goals die de Verenigde

Postcode:
Plaats:

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

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

Telefoon:

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

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ons assortiment biedt een geweldig aanbod hoogwaardige merken. Van sounddock tot compleet
home cinema-systeem en van koffiemachine tot
alle denkbare inbouwapparatuur. Uiteraard met
onze kenmerkende service. Kom langs en beleef de
mogelijkheden.

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

