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Van de voorzitter
september 2011

(Voorzitter)
In de krant, op straat en ook tussen wijkraden onderling
C. Bouman

wordt vaak gesproken over ‘de’ gemeente. Meestal heeft

(Secretaris/

‘de’ gemeente dan iets niet goed gedaan, maar soms ook

Penningmeester)

wel. Dat praat wel makkelijk, maar in de praktijk kan je
daar als wijkraad slecht mee uit de voeten. ‘De’ gemeente

Daarnaast zijn we goed te spreken over de communicatie

bestaat niet, net zo als ‘de’ burger niet bestaat. Als

met de gemeente over het nieuwe bestemmingsplan

wijkraad heb je er mee te maken dat de gemeente een

Indische Buurt en over het bestemmingsplan AGOVV. En

J. Snel

complexe organisatie is. Een veelkoppig monster zullen

dan laat ik tal van anderen nog onbenoemd.

(2e Secretaris)

sommigen zeggen.
Minder vaak, maar daardoor meestal ook ingrijpender,

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Grofweg bestaat ‘de’ gemeente uit drie delen: de

zijn de momenten dat we ons nadrukkelijker moeten

gemeenteraad (‘de politiek’), het gemeentebestuur

opstellen tegenover het gemeentebestuur en de

D. Engels

(burgemeester en wethouders) en de ambtelijk

gemeenteraad. Meestal zijn dat ook momenten waarop

(2e Penningmeester)

organisatie. Wil je als wijkraad invloed uitoefenen, dan

we met meer wijkraden gezamenlijk optrekken.

moet je aan al die drie partijen aandacht schenken. Onze

Afgelopen voorjaar was dat het geval in het kader van

contacten op ambtelijk niveau zijn het intensiefst, maar

de voorgenomen bezuinigingen. Elders in dit

ook het lastigst. Dat komt omdat er zoveel zijn en omdat

Wijknieuws leest u daar meer over.

H. Dusseldorp

ze niet allemaal dezelfde taakopvatting hebben, ondanks

(Bestuurslid)

dat politiek en bestuur ‘de neuzen allemaal dezelfde kant
op wil laten staan’. Dat zorgt soms voor spanningen.

In het vorige Wijknieuws schreef ik u over de
onderwerpen die afgelopen voorjaar onze aandacht
vroegen. Dat waren: de sloop van het voormalige
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Op het moment dat ik dit stukje schrijf ligt er een pittige

Julianaziekenhuis, het nieuwe bestemmingsplan voor de

brief van de wijkraad bij het ingenieursbureau van de

Indische Buurt, de riool- en herbestratingsplannen in het

gemeente over de slecht verlopende communicatie over

Sprengenbos, het bestemmingsplan AGOVV. Al die

de voorgenomen rioolaanleg en -vernieuwing en

onderwerpen lopen nog, hoewel de vorderingen soms

herbestrating van de Waltersingel en omgeving. Bij

langzamer gaan dan op voorhand gedacht.

herhaling hebben wij aan het ingenieursbureau dringende

Onderwerpen die de komende tijd aan het lijstje zullen

adviezen gegeven over de manier van communiceren. Men

worden toegevoegd zijn de toekomst van het

heeft er echter niets mee gedaan. We krijgen graag gelijk,

voormalige zorgcentrum de Goede Reede aan de

maar dan toch het liefst met momenten die goed gaan.

Robijnstraat en de nieuwe structuurvisie van de
gemeente. In het volgende Wijknieuws komen we daar

Positieve ervaringen met ambtenaren van de gemeente zijn

ongetwijfeld op terug.

er echter genoeg. Allereerst de goede relatie die we hebben
met de stadsdeelmanager en de stadsdeelbeheerder.
Adressen:

Roelof Boekhold
Colofon:

Wijkraad De Sprengen

J. Snel, 2e

Gemeente Apeldoorn:

Wijknieuws is een uitgave van Wijkraad De Sprengen,

Postbus 10057,

Bosweg 69, 7314 HB

Al de diensten van de

verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis verspreid

7301 GB Apeldoorn

Telefoon 055-5216715

gemeente Apeldoorn

bij ruim 2.800 adressen in de wijk “De Sprengen”.

secretaris

www.wijkraaddesprengen.nl

zijn bereikbaar via een
D. Engels, 2e penningmeester

centraal telefoonnum-

Redactieleden:

Fotografie:

Huygenslaan 46, 7314 LW

mer 14055.

Cor Bouman, Joyce Snel

Cor Bouman, Joyce Snel

Telefoon 055-8440246

Burgers en instellingen
kunnen dat nummer

Redactieadres:

Lay-out:

Jacob Catslaan 3, 7314 LX

H. Dusseldorp, bestuurslid/webmaster

bellen voor het melden

Cor Bouman

Qno grafische vormgeving

Telefoon 055-3556003

Billitonlaan 48, 7314 CR

van problemen op het

Planetenlaan 15

gebied van wegen, groen,

7314 KA Apeldoorn

info@wijkraaddesprengen.nl
Bestuursleden:
R. Boekhold, voorzitter

Telefoon 055-5222896
C. Bouman

milieu, straatmeubilair,

Druk:
VDA Groep, Apeldoorn

secretaris/penningmeester

De wijkagent:

zwerfvuil en vernieling.

Advertenties:

Planetenlaan 15, 7314 KA

Ronald de Man, Vosselmanstraat 201

Het nummer 14055 is op

Cor Bouman

Foto voorpagina:

Telefoon 055-3558176

Telefoon 0900-8844

werkdagen tussen 08:00

Planetenlaan 15

Sumatralaan hoek

Mobiel 06-39027456

Twitter #polsprengen

en 17:30 uur bereikbaar.

7314 KA Apeldoorn

Badhuisweg

betekent dat deze algemene subsidie

tijd was er niet meer - of zij eveneens als

ongewijzigd in stand gehouden kunnen

mede-indiener genoemd wilden worden.

worden”.

En ja, dat was vaak het geval. Bij de PMA

Simpel gezegd: Er worden meer taken

van 9 juni werd dan ook ons een

naar de dorps- en wijkraden geschoven

inspraakreactie verzorgd namens 16 van

maar de subsidies worden verlaagd.

de 23 dorps- en wijkraden. Tijdens deze

Bedragen of percentages werden in de

bijeenkomst sloten zich nog een

voorjaarsnota niet genoemd. Gelukkig

dorpsraad en wijkraad daarbij aan.

gaf een brief van het hoofd van de

Gezien het feit dat tijdens deze PMA en

afdeling wijkzaken wel die duidelijkheid,

in de periode daarna bleek dat de

de korting zou oplopen tot 20% in het

raadsleden nog wat vragen hadden over

jaar 2014. Bij het vaststellen van een

de mogelijkheden van bezuinigingen bij

nieuwe verordening voor de dorps- en

de dorps- en wijkraden hebben wij als De

wijkraden enkele jaren geleden, met

Sprengen alle raadsleden op 15 juni per

daaraan gekoppeld een andere verdeling

brief van nadere informatie voorzien. Wilt

van de subsidiepot, was onze wijkraad al

u de brief van 15 juni 2011 en de

gekort met zo’n 15%.

inspraakreactie lezen, ga dan naar

Wijkraad De Sprengen besloot om

www.wijkraaddesprengen.nl Y Wijkraad

hiertegen in het geweer te komen. De

Y Diversen Y Subsidie wijkraden.

overige wijkraden van het stadsdeel

Op 30 juni kwam tijdens de

Noordwest werden benaderd. We

raadsvergadering over alle bezuinigingen

spraken af dat wijkraad De Sprengen ook

voor de dorps- en wijkraden gelukkig het

Tot 19 mei. Toen werden de dorps- en

namens de overige wijkraden van het

verlossende woord. Een meerderheid van

wijkraden “ineens” geconfronteerd met

stadsdeel zou spreken. De ‘tamtam’ deed

de raadsleden was van mening dat op de

de Voorjaarsnota. Daarin werd het

zijn werk en wij werden direct daarna

subsidie voor de dorps- en wijkraden niet

volgende gesteld: “Wij (college van B & W)

door dorps- en wijkraden van een ander

moest worden gekort. Daarmee

stellen u voor de subsidies voor de dorps-

stadsdeel benaderd met de vraag of zij

verdween het zwaard van Damocles voor

en wijkraden te verlagen. Wij beseffen

als mede indiener van de inspraak

de dorps- en wijkraden weer naar een

dat er juist een beweging gaande is om

konden worden genoemd. Daarop

voor ons ‘veilige plek’.

de inbreng van de wijken en dorpen te

hebben wij besloten om alle dorps- en

vergroten, maar vinden niet dat dit

wijkraden per mail te benaderen - veel

Cor Bouman

Website www.wijkraaddesprengen.nl

W

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.

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

U, als wijkbewoner, kunt ook zaken

adres gekoppeld, dit is

aandragen die u graag op de site vermeld

info@wijkraaddesprengen.nl

zou willen zien. Reacties op de site kunt
u doorgeven met het Reactieformulier

De webmasters,

zoals dat op de website is vermeld.

Hanneke Dusseldorp en Cor Bouman
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Zoals bekend worden de dorps- en
wijkraden door de gemeentelijke
subsidie in staat gesteld hun
werkzaamheden uit te voeren. Het
gaat daarbij om het ondersteunen
van bewoners, de
informatievoorziening via
Wijknieuws en website, het
gevraagd en ongevraagd adviseren
van de gemeente, het voeren van
overleg met politie, instellingen,
bedrijven en anderen, en het voeren
van een secretariaat. In de periode
tot 30 juni jl. werd veel gepubliceerd
en gesproken over de noodzaak van
bezuinigingen door de gemeente
Apeldoorn. Lange tijd liet het zich –
door uitspraken van verschillende
wethouders - aanzien dat de dorpsen wijkraden daarbij buiten schot
zouden blijven.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Zwaard van Damocles
-hing- boven de wijkraden

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

E

Een tipgever heeft ons geattendeerd op een actieve
wijkbewoner. Nu weten we dat er in onze wijk veel
actieve mensen wonen, maar wijkbewoners die zich als
vrijwilliger inzetten voor de medemens, zoals Aaltsje
Goldenbeld, verdienen onze speciale aandacht.

Aansluitend op ons bezoek
aan mevrouw Goldenbeld
hebben wij contact gehad
met Annemiek van Munster.
Een ambitieuze jonge vrouw
van begin dertig, visueel

Aaltsje was blij verrast toen wij met een bloemetje bij aan haar

gehandicapt, die haar

voordeur kwamen. Toen wij vertelden wat we kwamen doen,

handicap systematisch heeft onderschat. Annemiek heeft een

schrok ze een beetje: ‘komen jullie voor mij? Dat is niet nodig.’

boek geschreven over de periode die zijn heeft doorgebracht op

Deze reactie kwam overeen met het verhaal dat wij gehoord

Het Loo Erf om te leren omgaan met haar handicap.

hadden van onze tipgever: ‘Aaltsje is nogal bescheiden en vindt

Het boek is vooral

haar inzet voor anderen normaal’ . Haar echtgenoot was ook

een prikkel om

thuis, en was het eens met deze actie van de Wijkraad, om zijn

meer te weten te

vrouw eens in de bloemetjes te zetten voor de tijd en liefde die

komen over de

zij besteedt aan anderen.

problemen die een

ervaren, onder

je open staat voor een ander, luistert en belangstelling toont

meer doordat de

dan komt het op je pad. Mensen weten je snel te vinden. Na de

handicap niet

geboorte van de kinderen ben ik gestopt met werken en ben ik

direct zichtbaar is

thuis gebleven. Ik heb mijn tijd gebruikt voor de opvoeding van

voor een ander.

de kinderen en vrijwilligerswerk.’

De titel van het

Aaltsje zet zich inmiddels al 40 jaar in voor de kerk. In het begin

boek luidt: +23

voor de zondagsschool en oppasdienst, later als diaken,

(deze titel slaat op

ouderling en manusje van alles.

de correctie van de

Onder haar werkzaamheden vallen op het moment het

contactlens voor

bezoeken van gemeenteleden, maar ook het assisteren bij de

haar ene bruikbare

zondagsdienst.
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samenleving kan

voor anderen niet reikte tot (stopte bij) de voordeur. Aaltsje: ‘Als

WIJKRAAD DE SPRENGEN

slechtziende in de
Aaltsje vertelt dat zij is opgevoed in een gezin waarin de zorg

oog). U kunt het
boek kopen bij de
boekhandel of
bestellen via
Bol.com, kosten
12,50 excl. Verzendkosten of via www.zichtinzicht.nl.
Voor verdere informatie www.annemiekvanmunster.nl
Joyce Snel en Hanneke Dusseldorp

Donaties
Een financiële bijdrage, waarmede onder meer
een deel van de uitgave van Wijknieuws kan
Naast de kerk, het halen en brengen van hulpbehoevenden naar
dokter, tandarts, bridge en het doen van boodschappen zet
Aaltsje zich ook in voor visueel gehandicapten. Ze vertelt vol

worden bekostigd, is van harte welkom.
U kunt uw bijdrage overmaken op
bankrekening 52.45.81.541 van

enthousiasme over de fietsvakantie die ze vorige week gemaakt

Wijkraad De Sprengen. Bij voorbaat dank.

heeft op de tandem. Een dankbare taak volgens Aaltsje.

De afgelopen maanden ontvingen wij de
volgende bedragen, waarvoor wij de

Met een goed gevoel zijn wij huiswaarts gekeerd. Deze

geefsters/gevers zeer erkentelijk zijn.

mevrouw heeft het verdiend om in het zonnetje gezet te
worden. Mocht u iemand kennen in uw omgeving die ook een

Datum

Initialen:

Euro

bloemetje verdient laat het ons dan weten. Criterium is dat de

01-06

J. de J.

25.00

persoon in wijk de Sprengen woont.

WIJKRAAD DE SPRENGEN
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Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Handhaven is niet hetzelfde als straffen

S

Stel, uw buurman bouwt zomaar een schuur in zijn tuin.
U klaagt daarover bij de gemeente, want de schuur
beneemt uw uitzicht en de buurman heeft voor het
bouwwerk geen vergunning aangevraagd. Toch mag de
schuur blijven staan, sterker nog, de buurman krijgt
achteraf alsnog een vergunning. U zult zich afvragen:
“Hoe kan dat nou? Dit is de wereld op z’n kop!”
In dit artikel wordt uitgelegd hoe het handhaven op
bouwvergunningen werkt.
Per jaar komen bij de gemeente ruim 3.000 klachten over
bouwwerken binnen. Van deze meldingen leiden er maar 75 tot
een handhavingszaak. De overige klachten worden afgedaan of
opgelost. Dat gebeurt bijvoorbeeld omdat de oude situatie
wordt hersteld of omdat er een vergunning aangevraagd kan
overtreder. Soms wordt achteraf alsnog een bouwvergunning

tussen buren.

verleend. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld als na onderzoek

De gemeente komt in actie als zij een melding binnenkrijgt, en

blijkt dat er normaal gesproken een vergunning zou zijn

ze voert daarnaast zelf ook controles uit. Dit jaar wordt er

verleend. Wel betaalt de overtreder dan extra leges.

bijvoorbeeld extra gekeken naar kamerverhuurbedrijven en

Dit is precies de situatie die in de inleiding werd genoemd. Voor

onrechtmatige bewoning (bijvoorbeeld van vakantiewoningen).

de klager lijkt dit de wereld op z’n kop maar het doel van de wet

De gemeente heeft verschillende middelen die ze in kan zetten

is een illegale situatie beëindigen en niet het straffen van een

tegen illegale bebouwing, maar als inwoner van de gemeente

overtreder.

hebt u zelf ook rechten en plichten.
Illegale situaties
Vergunningencheck

Als iemand een klacht indient tegen een illegaal bouwwerk,

Voordat u besluit om bijvoorbeeld een dakkapel, schuur of

doet de gemeente onderzoek en neemt het college van

schutting te plaatsen, kunt u op www.omgevingsloket.nl bij de

burgemeester en wethouders uiteindelijk een afgewogen

vergunningencheck kijken of u een vergunning nodig hebt.

beslissing waarbij de belangen van alle partijen worden

Als u dit niet hebt gedaan en het bouwwerk staat er inmiddels,

gewogen. Illegale situaties worden altijd aangepakt. In bepaalde

zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt achteraf alsnog een

gevallen kan het college daarbij wel afwijken van de

vergunning aanvragen. Hier zijn dan wel extra kosten aan

voorgeschreven regels. Wilt u meer weten over bouwen en het

verbonden. Of u kunt het bouwwerk weer afbreken. Als het

aanvragen van vergunningen? Kijk dan op

bouwwerk geen vergunning krijgt en u laat het staan, dan krijgt

www.apeldoorn.nl/omgevingsvergunning

u te maken met de gemeente, omdat er sprake is van illegale
bebouwing.

Cor Bouman

Wat staat er in de wet?
In de wet staat niet omschreven hoe gemeenten de ruimtelijkeen bouwregelgeving moeten handhaven. Wel geeft de wet
bevoegdheden en instrumenten aan de gemeente, zodat zij kan
optreden. Ook staat in de wet beschreven dat gemeenten
overtredingen moeten beëindigen. De handhavingsregels
hiervoor worden per gemeente vastgesteld.
Handhavingsverzoek
Als u als omwonende denkt dat ergens illegaal gebouwd is, kunt
u een handhavingsverzoek indienen. De gemeente neemt alleen
klachten in behandeling die per brief binnenkomen.
Als de gemeente een illegaal bouwwerk constateert, stelt zij een
onderzoek in. Dat is bij de wet verplicht gesteld. Doel van het
onderzoek is het beëindigen van de illegale situatie. Maar dat
wil niet altijd zeggen dat het bouwwerk afgebroken moet
worden. Er wordt ook gekeken naar de belangen van de

Goede Reede staat leeg

S

Sinds juni staat het pand aan de Robijnstraat 8 leeg, de bewoners zijn
overgebracht naar andere locatie, onder meer naar de Berkenhove.
Wel wordt het pand nog bewoond door “antikraak bewoners”. De Atlant
Zorggroep is eigenaar van het pand en zij zijn voornemens het pand te
verkopen.

Mocht u zaken aantreffen waarvan u meent dat deze niet overeenstemmen
met het bovenstaande meld deze dan aan de wijkagent Ronald de Man,
tel. 0900-8844.
Cor Bouman
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jaren, vaak zijn dat uit de hand gelopen meningsverschillen
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worden. Sommige klachten komen steeds terug en lopen al

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

De scholen zijn weer begonnen...

V

Voor onze kinderen willen we vaak het beste van het beste.
Om te voorkomen dat ze ziek worden, krijgen ze inentingen.
En om te voorkomen dat er ongelukken in het verkeer
gebeuren krijgen ze een mooi vlaggetje op de fiets. En de
kleintjes dragen een fietshelm om te voorkomen dat ze
schade oplopen als er toch iets gebeurt. Heel goed allemaal,
want we willen met zijn allen ongelukken voorkomen. Maar
hoe zit dat met onze eigen bijdrage? Vertonen wij allemaal
verantwoord rijgedrag in de buurt van kinderen en scholen?

Afvalcontainers
Kon. Lodewijklaan

Z

Zo rond een driekwart jaar geleden werden
wij vrij kort na elkaar gebeld door
wijkbewoners met de vraag waarom er op
de locatie Koning Lodewijklaan geen
melkpakkencontainer aanwezig was.
Hierop hebben wij diverse keren contact

opgenomen met de gemeente, de antwoorden
waren achtereenvolgens: geen ruimte voor een
containers ondergronds, maar ja daarvoor is al

zijn weer begonnen’. Het zijn bekende

kinderen

helemaal geen geld.

slagzinnen uit de campagne van Veilig

U wilt toch ook niet de veiligheid van

Mede door bemiddeling van de stadsdeelmanager

Verkeer Nederland. Hierbij wordt de

schoolgaande kinderen in gevaar

werd de zaak vlot getrokken en zo waar met het

aandacht gevraagd voor de veiligheid van de

brengen? Houd rekening met de

iets verplaatsen van één hek konden 4

kinderen die weer door het drukke verkeer

omstandigheden nabij scholen. De

ondergrondse containers worden geplaatst.

naar school gaan. Het zijn echter niet alleen

meeste scholen hebben onvoldoende

Gelukkig was het merendeel van de reacties van

de kinderen die weer op weg naar school

parkeergelegenheid. Kom daarom zoveel

wijkbewoners zeer positief, ziet er keurig uit door

gaan, maar ook hun ouders. Er zijn nog

mogelijk op de fiets naar school. Mocht

eenheid van container formaten, fijn dat we nu

steeds veel ouders die hun kinderen met de

dit niet tot de mogelijkheden behoren,

ook melkpakken daar kwijt kunnen.

auto naar de basisschool brengen.

parkeer dan het voertuig op een

Van één omwonende ontvingen wij echter ook

aangewezen plek in de buurt van de

negatieve reacties om reden dat, zelfs nog meer

Klachten van ouders over ouders

school. Ga wat eerder van huis en matig

dan in het verleden, lukraak zaken en ook afval

Het afgelopen schooljaar heb ik als

uw snelheid in de buurt van de school. Let

zoals restafval, zonder meer naast de containers

wijkagent weer veel klachten gekregen over

ook op het vervoer van de kinderen. Zorg

geplaatst worden. Dit is voor de omwonenden

het gedrag van een aantal van deze ouders.

dat zij in de gordels of in kinderzitjes

geen fraai uitzicht en dan neemt de kans op

Bij de meeste basisscholen rijdt men te hard,

vervoerd worden.

ongedierte sterk toe. Regelmatig komt het ook

men parkeert auto’s op stoepen en voor

voor dat wanneer de container vol is (ondanks het

uitritten. Ook blokkeren ouders de doorgang

En doe alles niet om een eventuele

feit dat Circulus in en rond het weekend vaker de

omdat kinderen vlak voor de school worden

bekeuring van de politie te voorkomen.

containers leegt) er lukraak flessen etc. bij de

afgezet. Dit gedrag leidt tot ergernis bij

Doe dit voor de veiligheid van uw eigen

containers geplaatst worden wat ook geen fraai

andere ouders, omwonenden van de school

kinderen. De politie zal op gepaste tijden

gezicht is en daarnaast pertinent niet is

en bij de kinderen die wel te voet of op de

controles gaan uitvoeren. Ik hoop dat we

toegestaan. Uit ervaring weet ik dat het vervelend

fiets naar school komen.

dan weinig bonnen hoeven te schrijven ...

is dat je bijvoorbeeld flessen niet kwijt kunt maar

Ik wens iedereen een veilig en leerzaam

even mee terug nemen is ook weer niet zo’n grote

Bekeuren?

schooljaar toe!

moeite, de volgende keer lukt het wel.

De afgelopen jaren heb ik met diverse

Mocht u andere zaken in de wijk aantreffen

schoolhoofden overleg gehad over de

Ronald de Man,

aanpak van dit probleem. In een aantal

Team Apeldoorn Noordwest

via mail aan info@wijkraaddesprengen.nl of bel

gevallen zijn de ouders via schoolkrant of

Vosselmanstraat 201, 7311 CL Apeldoorn

met 055-3558176. Wij zullen dan pogen om tot
verbetering te komen.

nieuwsbrief gewezen op genoemd gedrag.

Tel: 0900- 8844 Twitter: #polsprengen

Soms leidde dit even tot verbetering van de

E-mail: ronald.de.man@no-gelderland.

situatie, maar in veel gevallen was dit helaas

politie.nl

maar van korte duur. Daarom werd ons
gevraagd de overtreders te bekeuren. Het
afgelopen jaar hebben wij dit incidenteel
gedaan. Met name op het moment dat de
situatie ergens te gevaarlijk werd en er veel
klachten van omwonenden kwamen. Het is
voor de politie niet mogelijk om dagelijks bij
alle scholen in de wijk te controleren. En
laten we eerlijk zijn, eigenlijk zou dit ook
niet nodig moeten zijn.

welke anders/beter kunnen laat het ons weten

Cor Bouman
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Een veilige omgeving voor schoolgaande
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4e container, geen geld en eigenlijk moeten alle

‘Wij gaan weer naar school’ of ‘De scholen

WIJKNIEUWS
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Van de stadsdeelmanager
‘Stadsdeelplatform’
waarin naast de
wijkraden ook de

Stadsdeelaanpak

stadsdeelwethouder

De gemeente Apeldoorn werkt nu al een

en de ‘wijkpartners’

jaar of vijf met de zogeheten

zoals de

‘Stadsdeelaanpak’. Diverse op elkaar

wooncorporaties,

afgestemde instrumenten die bedoeld

welzijnsorganisatie

zijn om u als bewoner meer invloed te

Wisselwerk en de politie zitting hebben.

geven op wat er in uw wijk gebeurt èn

S

Sinds medio mei is de Pongers Groep
begonnen met de verwijdering van
(spuit)asbest en de sloop van gebouwen.
De volgorde van verwerking per gebouw is als volgt:
1. Verwijdering van asbest en spuitasbest;

2. Strippen van het gebouw d.w.z. ontdoen van zaken
zoals bekabeling, leidingen etc.;

3. Met een sloopschaar wordt het ‘karkas’ in kleine
delen geknipt en met een puinbreker tot kleine

om beter samen te werken met alle

Nieuwsgierig?

partners die in de wijken actief zijn. Ons

De Toekomstagenda, het eerste en het

stadsdeel was samen met De Maten, het

tweede Stadsdeelplan zijn in te zien op de

eerste stadsdeel dat hiermee begon.

site www.wijkraaddesprengen.nl Y Overige

zogenaamde “nulmeting” van de dichtbij gelegen

zaken Y Algemeen en op de site van de

woningen plaats hebben gevonden. Nadat de sloop

gemeente www.apeldoorn.nl.

voltooid is zullen deze woningen opnieuw worden

Toekomstagenda
In 2006 is er in ons stadsdeel samen met

stukken teruggebracht.
Voordat machinaal gesloopt zal worden zal er een

opgenomen en de gegevens worden dan vergeleken

de bewoners die daaraan mee wilden

Evaluatie Stadsdeelaanpak

met de nulmeting.

doen een Toekomstagenda opgesteld. Dit

Inmiddels is de gemeentelijke Stadsdeelaanpak

Op het terrein zal een puinbreker worden opgesteld

is een inventarisatie van de wensen en

geëvalueerd. Deze evaluatie was positief: het

zodat de “brokstukken” welke “machinaal geknipt zijn”

behoeften van de bewoners, die

lukt op deze manier daadwerkelijk om de

ter plekke worden gebroken in hanteerbare stukken.

vervolgens naar onderwerp en op

bewoners meer te betrekken en invloed te

Nadat eerst asbest was verwijderd uit gebouw K, de

prioriteit is gegroepeerd. Deze

geven. En de instrumenten Toekomstagenda en

voormalige keuken, werd deze gesloopt. Daarna werd

Toekomstagenda is aangeboden aan de

Stadsdeelplannen bevallen en werken. Dit

asbest verwijderd uit gebouw F, een voormalige

gemeenteraad zodat zij konden zien

betekent dat we hiermee verder gaan. En in het

verpleegafdeling en werd een aanvang gemaakt met

welke onderwerpen in het stadsdeel

stadsdeel Noordwest al heel snel.

asbestverwijdering uit gebouw C, operatiekamers etc.

speelden.
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Nieuwe Toekomstagenda in 2012
Twee Stadsdeelplannen

In het najaar van 2011 starten we in het

Vervolgens heeft mijn voorganger met de

stadsdeel Noordwest met het proces om te

verschillende diensten binnen de

komen tot een nieuwe toekomstagenda voor

gemeente overleg gevoerd over de

de komende jaren. De opzet is als volgt:

onderwerpen die in de Toekomstagenda

In september/oktober komen we met de

waren opgenomen. Gekeken is wat er van

wijkraden en andere partners in het

deze wensen en behoeften zou kunnen

stadsdeel bij elkaar om op basis van alle

worden gerealiseerd in gang gezet, of

informatie die wij hebben een analyse van

minstens op de agenda geplaatst. Het

de wijken in het stadsdeel te maken. Ook

resultaat van deze gesprekken was het

bespreken we met elkaar wat de beste

eerste Stadsdeelplan voor de periode

manier is om u als bewoner te vragen naar

2008-2009. Dit Stadsdeelplan is

uw wensen voor het stadsdeel. Eind

geaccordeerd door het college en ook

2011/begin 2012 bieden we de analyse ter

weer aangeboden aan de gemeenteraad

informatie aan u als bewoners aan. De wijze

zodat zij bij de uitvoering de ‘vinger aan

waarop kan per wijk verschillen. In de ene

de pols’ konden houden.

wijk wordt bijvoorbeeld gekozen voor

In 2010 hebben we samen met de

bewonersavonden, in de andere wijk voor

(Voor grotere en andere afbeeldingen zie

wijkraden gekeken naar de stand van

een digitale enquête of nog een andere

www.wijkraaddesprengen.nl)

zaken na twee jaar: liggen we op koers,

manier. Hoe dan ook, wij komen naar u toe

zijn er dingen nog helemaal niet van de

met de vraag om aan te geven of u de

Elke 4 weken komen de eigenaar van de locatie

grond gekomen, zijn er misschien

analyse van uw wijk herkent en of u zaken

Bouwinvest, de sloper Pongers Groep, de

inmiddels juist andere acties nodig etc.

wilt toevoegen. Al deze input resulteert in de

projectleider van de gemeente, de stadsdeelmanager,

Dit heeft geleid tot een tweede,

nieuwe Toekomstagenda voor Noordwest en

de wijkagent en de wijkraden Orden en De Sprengen

geactualiseerd, Stadsdeelplan voor de

deze leidt op zijn beurt weer tot nieuwe

op de locatie bijeen om de voortgang van het werk

periode 2010-2011.

Stadsdeelplannen.

te bespreken. Eventuele opmerkingen en klachten

Inmiddels zijn we natuurlijk al actief met de

van wijkbewoners worden eveneens besproken.

uitvoering hiervan bezig. Deze uitvoering

José Cvetanovic, stadsdeelmanager Noordwest

wordt gevolgd door het zogeheten

055-5802012 E-mail j.cvetanovic@apeldoorn.nl
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V

Volgend jaar een nieuwe
Toekomstagenda voor Noordwest

Sloop Juliana locatie

Cor Bouman

Een wijkbewoner aan het woord

L

Ludique wijnen uit de IJsselvallei. Het
resultaat van een liefhebber met kennis,
smaak en doorzettingsvermogen.
Velen onder ons zullen dromen van de hobby
van Luud Paulissen. Ook ik liet bij het luisteren

naar het verhaal van Luud mijn fantasieën de

vrije loop. Mijn oude dag doorbrengen in het

zonnetje met een stokbrood en een fles eigen
gemaakte wijn. Dat lijkt mij heerlijk. Maar om
dit fantastische hersenspinsel te
verwezenlijken komt er (helaas) meer voor

WIJKRAAD DE SPRENGEN

kijken dan het kopen van een paar
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druivenstruikjes.

Druivensoorten

heeft men ervaring met ons klimaat. Zij

Toen ik hoorde dat wij in onze wijk een

De ontwikkeling van de druivensoorten heeft

hebben druivensoorten ontwikkeld die hier

wijnbouwer hebben wilde ik dan ook graag

mede door de wijnbouw in opkomst niet

goed gedijen. In vergelijk met bijvoorbeeld

het mijne er van weten.

stilgestaan. Niet alle Franse druivensoorten

Frankrijk hebben wij minder zonuren en meer

zijn bestand tegen het Nederlandse klimaat.

regen.“

Wie is Luud

Vandaar dat Luud gekozen heeft voor de

Luud voegt nog toe: “Kwaliteit van de wijn

Luud woont met vrouw en dochter aan de

Duitse druivenrassen die geteeld zijn op

staat voorop, daarom passen wij

Gunninglaan en is consultant bij de

vroegrijpheid en schimmenresistentie

oogstbeperking toe. Pas het 3e jaar na het

belastingdienst. Hij vertelt: “Ik ben

(meeldauw). Op de wijngaard in de Worp

planten van de struik plukken wij de vruchten”.

wijnliefhebber en chemicus. Na mijn

staan de blauwe druivensoorten Pinotin en

studententijd ben ik gaan werken en heb

Cabernet Cortis en de bekende witte

genoten van het uiteten gaan met een goed

druivensoort Johanniter. Laatstgenoemde

glas wijn. Op dat moment ben ik wijn echt

druivensoort zorgt voor een heerlijke Riesling

gaan waarderen en raakte al gauw

en de blauwe druiven leveren rode wijn met

geïnteresseerd in het proces van wijn maken.“

een tikje hout- en vanillesmaak.

Het plan

Kwaliteit

Deze periode in het leven van Luud heeft ertoe

Een goede biotoop (is de natuurlijke

geleid dat Luud 12 jaar geleden zijn wens om

omgeving) van de wijngaard is van groot

(hobby) wijnboer te worden ten uitvoer heeft

belang voor de kwaliteit van de druif en

gebracht. De inmiddels vergaarde kennis en

daarmee ook de kwaliteit van de wijn.

zijn chemische kennis gaven hem extra

Hiervoor moet de bodem voldoen aan een

ondersteuning om zijn plan tot een succes te

aantal eisen. Dikwijls is een combinatie van

laten worden. Luud is gestart in Wiesel maar

druivenplanten met andere planten gewenst.

al gauw werd dit stukje grond te klein.

Ook komt het voor dat extra mineralen

Inmiddels staan de druivenstruiken van Luud

worden toegevoegd aan de grond. Jaarlijks

en zijn compagnon Erik Moritz in de

wordt de samenstelling van de grond

buurtgemeenschap De Worp bij Deventer. Hier

geanalyseerd en wordt advies ingewonnen bij

hebben zij een perceel van een halve hectare

het wijnbouwinstituut in Freiburg. Ook de

vruchtbare rivierklei.

planten komen van dit instituut. “In Freiburg

Bij de teelt van deze druiven is een minimum
aan chemische gewasbeschermingsingsmiddelen gebruikt. Volgens Luud is het helaas
niet of nauwelijks mogelijk druiven te
verbouwen zonder een chemisch
bestrijdingsmiddel. “Je kunt het gebruik van
dit soort middelen wel zoveel mogelijk
beperken dus te zorgen voor een goede
biotoop en gebruik van natuurlijke
hulpmiddelen zoals andere planten in de
nabijheid van de druiven planten. De wijn is
dan gezonder, men zegt voller en fruitiger van
smaak.”

De wijk door de jaren heen

D

Deze keer wandelen wij door het zuidelijkste stukje van onze wijk.
Daar belanden we op het kruispunt van de Bilderdijklaan en de
Waltersingel. De oude foto is genomen voor 1941 (poststempel).
Toen kon je dus nog spreken van een erg nieuwe wijk (meeste huizen
dateren uit de mid-jaren 30).
Het is grappig om te zien dat een wijk die nu bekend staat om zijn
groen en grote bomen in die tijd nog kaal was met kleine boompjes en
lege tuinen. Op de foto van de huidige situatie is te zien dat tuinen

voller staan met planten, veel houten hekken zijn vervangen of

Luud met een brekingsindex. Hiermee kun je het suikergehalte van het

weggehaald en hier en daar een aanbouw is te vinden. Ook loopt de

druivensap meten en dat zegt iets over de rijpheid van de druiven.

telefoonleiding tegenwoordig onder de egrond en zijn de
straatlantaarns een stuk moderner geworden. Op de rechteronderhoek

De bladeren en de zon zorgen voor de suikers die tijdens de

van de oude foto is een ‘eilandje’ te vinden in het midden van het

groei worden opgenomen door de druiven en de wortels van de

kruispunt. Op deze foto is alleen niet te zien of hier ook een

druivenstruik.

lantaarnpaal heeft gestaan (net als toendertijd op het kruispunt van
de Waltersingel met de Gunninglaan).

Vinificatie

Ondanks deze verschillen ademen beide foto’s toch de ruimte en sfeer

Vinificatie is de bereiding van de wijn van druif tot de wijn in de

waar dit gedeelte van de wijk bekend om staat.

fles zoals u de wijn in de winkel koopt. De vinificatie van de
WIJKRAAD DE SPRENGEN

druiven van Luud vindt plaats bij Neerlands Wijnmakerij in
Bentelo. Mijn toch wel wat te romantische beeld van druiven
plukken en ter plekke persen in een grote ton is er helaas niet bij.
Na de pluk van de druiven, ongeveer in de eerste helft van
oktober, wordt de oogst naar Bentelo gebracht waar allereerst
de steeltjes van de druiven worden verwijderd om de eventueel
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bittere bijsmaak hiervan te vermijden.
Bij de witte wijnbereiding wordt de druivenpulp geperst door
een grof filter en geklaard tot een helder druivensap (most). Aan
de heldere most wordt gist toegevoegd.
In het vruchtvlees van de druif bevinden zich de suikers en
zuren. De schil levert de smaak- en kleurstoffen, tannine en
gistcellen. Na het pletten van de druiven met de onmisbare schil
begint het proces van gisten.
Bij de rode wijnbereiding wordt na het ontstelen van de blauwe
druiventrossen de druivenpulp aan het gisten gebracht; dit
duurt circa 2 weken voor de bereiding van rode wijn. Voor de
rosé wijn is deze periode maar 1 dag. Hierdoor heeft de rosé een
lichtrode kleur.
Na de gistperiode van de geplette druiven worden de druiven en
de most gefilterd. Aan de most worden suikers, sulfieten en
enzymen toegevoegd. De jonge wijn is in het beginstadium
troebel maar door het filteren krijg je na verloop van tijd een
heldere wijn. Voor een liter wijn is ca. 1,5 kilo druiven nodig. In
april/mei kan de oogst van het jaar ervoor worden gebotteld en
is de wijn “op dronk”.

Afgezien van kleine dingen is er dus
eigenlijk niet veel veranderd in de 70 jaar die zijn verlopen tussen het

Druiven plukken

nemen van beide foto’s. Op dit moment worden druk plannen

Als u het leuk vindt om te helpen bij de druivenpluk dan bent u

gemaakt om dit gedeelte van de wijk te herstruktureren. De riolering is

van harte welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden op de site:

aan vervanging toe en in die werkzaamheden kan deze

www.ludiquewijnen.nl. Uiteraard wordt voor een hapje en een

herstrukturering gelijk meegenomen worden. Gelukkig wordt door

drankje gezorgd. Op deze website kunt u ook meer lezen over de

meerdere betrokkenen hard gewerkt om de uitstraling die de wijk door

wijnen van Luud en hoe u desgewenst een bestelling kunt doen.

al deze jaren heen heeft gehad daarbij te behouden.

Hanneke Dusseldorp

Danielle Engels
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Straatspeeldag woensdag 1 juni 2011
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Ook dit jaar waren er weer lieve en enthousiaste ouders
die voor de kinderen uit de straat een straatspeeldag
organiseerden. Springkussens werden gehuurd,
poffertjes of pannenkoeken gebakken, geschminkt,
geverfd, gekrijt, gekart, gestept, gesjoeld en nog veel
meer. Gelukkig zat het weer mee en kon iedereen de
hele middag lekker buiten spelen en nu eens zonder
bang te zijn voor auto’s, brommers en fietsers. Er is
opnieuw veel plezier aan beleefd. Zowel de wijkraad als
enkele bedrijven uit de wijk hebben de straatspeeldag
(nationale buitenspeeldag), financieel mogelijk gemaakt.
Tijdens ons rondje langs de diverse locaties hebben we
nog wat actieve ouders en kinderen op de foto gezet.
Bedankt mensen, voor het organiseren van deze dag
voor de kinderen.
Joyce Snel
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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

