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In het vorigeWijknieuws schreef ik over de veelkleurige
relatie die de wijkraad met ‘de gemeente’ heeft. Met
sommige onderdelen is die relatie goed, maar met een
aantal andere kan die beter. In dat verband noemde ik de
kritische brief die de wijkraad aan het ingenieursbureau
van de gemeente had gestuurd over de gebrekkige
communicatie rond de herbestrating van deWaltersingel.
De directie van de dienst OpenbareWerken - waar het
ingenieursbureau onder valt - heeft zich dat
aangetrokken. In de constructieve gesprekken die volgden
heeft de dienst haar verontschuldigingen aangeboden
voor de gang van zaken en - belangrijker nog - beterschap
beloofd. De verbetering was al merkbaar op de
informatieavond over de herbestrating op 1 november.
Elders in dit Wijknieuws leest u daar meer over.

De bewoners in hetzelfde wijkdeel werden op 28
september onaangenaam verrast door het van
gemeentewege verlenen van een standplaatsvergunning
voor een mobiele snackbar aan de Joost van den
Vondellaan. De snackwagen staat er nu twee dagen per
week overdag. Tegen het verlenen van de vergunning is
bezwaar gemaakt door omwonenden, de directie en de
ouderraad van het Veluws College en door de wijkraad. De
twee belangrijkste bezwaren van de wijkraad zijn dat als
overheid en onderwijs proberen scholieren gezonder te
laten eten, het ongerijmd dat de gemeente een
snackwagen toestaat in de directe nabijheid van twee
grote scholen. Daarnaast zijn we van mening dat de plaats
qua stedelijke structuur ongeschikt is voor horeca. Op het
moment van schrijven zijn de indieners van de bezwaren
gehoord door de onafhankelijke bezwarencommissie en
bereidt de commissie een advies voor aan de college van
burgemeester en wethouders.
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2

W
IJK

N
IE

UW
S

W
IJK

RA
AD

DE
SP

RE
NG

EN

Het vorenstaande speelt allemaal in het heden.We
buigen ons echter ook over de toekomst. Allereerst
werken de wijkraden in het stadsdeel Noordwest (Berg
en Bos, Kerschoten, de Naald, Orden, de Parken, de
Sprengen en de Vlijt), politie, woningcorporaties en de
gemeente aan een werkplan voor de komende jaren: de
toekomstagenda.We verwachten daarbij ook uw
inbreng. Over het hoe leest u elders in dit Wijknieuws
meer.

Daarnaast bereidt de gemeente een nieuwe
structuurvisie voor. In een structuurvisie staat de
ruimtelijke ontwikkeling, van in dit geval Apeldoorn,
over een langere periode centraal. In deze structuurvisie
ligt de horizon ongeveer op 30 jaar. De veertigers van nu
zijn dan bejaard en de pubers van nu zijn dan veertigers:
de schouders waarop de samenleving rust. Om die
reden worden ook middelbare scholieren in Apeldoorn
betrokken in de discussie over de structuurvisie.
Een eerste versie van de structuurvisie komt naar
verwachting in december beschikbaar. In januari vindt
dan een publieksdiscussie plaats. De gemeente zal u
daar verder over informeren.

Het bestuur van de wijkraad wenst u fijne feestdagen
en een voorspoedig 2012!

Roelof Boekhold

Van de voorzitter
december 2011
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Wijknieuws is een uitgave vanWijkraad De Sprengen,
verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis verspreid
bij ruim 2.800 adressen in de wijk “De Sprengen”.

Gemeente Apeldoorn:
Al de diensten van de
gemeente Apeldoorn
zijn bereikbaar via een
centraal telefoonnum-
mer 14055.
Burgers en instellingen
kunnen dat nummer
bellen voor het melden
van problemen op het
gebied van wegen, groen,
milieu, straatmeubilair,
zwerfvuil en vernieling.
Het nummer 14055 is op
werkdagen tussen 08:00
en 17:30 uur bereikbaar.
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Herbestrating Sprengenbos

H
Hoe noem je nou de buurt rond de
Waltersingel? In het verleden vielen
wel de namenWalterbos of
dichtersbuurt. In het kader van het
herbestratingsproject heeft de
gemeente gekozen voor de naam
Sprengenbos.

In wijknieuws 38 kon u al iets lezen over
de plannen van de gemeente om in het
Sprengenbos de bestrating te
vernieuwen. Gelijktijdig worden riolen
aangelegd voor het afvoeren van het
hemelwater dat op straat valt. Ook
worden de ‘gewone’ riolen opgekapt.
Gelukkig gebeurt die laatste klus voor het
grootste ondergronds en kan
grootschalig graafwerk achterwege
blijven.

Het vervangen van de bestrating is een
goede gelegenheid om de hele inrichting
van het openbaar gebied eens onder de
loep te nemen. Niet met het doel om die
eens helemaal anders in te richten, maar
om te zien of het hier en daar beter kan.
Belangrijke aspecten daarbij zijn de
verkeersveiligheid en de groenstructuur.
De wegen krijgen de breedte die hoort bij
een 30 km-weg.Waar de groenstructuur
onderbroken is, wordt die hersteld. En zo

nog wat kleinschalige ingrepen. Voor een
buitenstaander is er eigenlijk niet zoveel
aan de hand. Dat ligt heel anders voor
veel bewoners van de betrokken straten.

Dat was ook duidelijk te merken op de
twee informatie-avonden die de
gemeente over het project organiseerde.
Tijdens de eerste avond op 23 augustus
presenteerde de gemeente het
voorontwerp. In de communicatie rond de
avond was het nodige fout gegaan, dus
onder de bewoners heerste een strijdbare
sfeer. Er werd stevig gebruik gemaakt van
de mogelijkheid tot het schriftelijk stellen
van vragen en het maken van
opmerkingen.

De organisatie van de tweede avond
verliep beter, maar nog niet gladjes. De
gemeente presenteerde daar het
definitief ontwerp. De vragen en
opmerkingen uit de voorgaande
bewonersavond waren daarin
meegewogen. Met de aanduiding
‘definitief’ bedoelt de gemeente dat de te
realiseren structuur vast ligt, maar dat
van plaats tot plaats wel maatwerk
mogelijk zal zijn. De belangrijkste punten
van discussie waren de aanleg van
verkeersdrempels en/of -plateau’s en de

kap en herplant van bomen. Het bleek
uiteindelijk een groot gemis dat er geen
groendeskundige aanwezig was.

Bij het begin van de avond erkende de
plaatsvervangend directeur van de dienst
OpenbareWerken, Piet Stoop, dat het
project in communicatief opzicht een
valse start had gemaakt en dat de
gemeente in vertrouwen wat in te halen
had. Of en in hoeverre de dienst daarin is
geslaagd, zal de komende maanden
blijken als het project tot uitvoering
komt.

Het is de bedoeling dat de
werkzaamheden in de eerste helft van
2012 zullen plaats vinden. De
werkzaamheden zullen in hapklare
brokken worden uitgevoerd zodat een
straatdeel niet langer dan twee weken
open ligt.

Wie meer wil weten over de
werkzaamheden kan terecht op onze
website www.wijkraaddesprengen.nl.
Op de startpagina staat een link naar
‘Plannen voor aanpak wegen
Sprengenbos’.

Roelof Boekhold

Woon-zorgcentrum De Loohof in Apeldoorn
zoekt vrijwilligers voor:

� het assisteren bij de groepsverzorging
(8.00 - 13.00 uur of 14.30 - 18.00 uur)

� het serveren van de maaltijden in het restaurant
(9.30 - 13.30 uur)

� het grand café (18.15 - 20.30 uur)

� het wekelijks muziek(luister)uur op
dinsdagmiddag (14.30 - 16.30 uur)

Aanmelden bij: Gertine vanWeezel
Tel. 055-3578100 of g.van.weezel@atlant.nl

Premie op Actie Vrijwilligers
Bewonersinitiatieven worden
financieel beloond door de
gemeente Apeldoorn.

‘Premie op Actie’ is een financiële
bijdrage van de gemeente voor
activiteiten die bewoners zelf in hun
buurt of straat organiseren. De
gemeente wil daarmee het eigen
initiatief van bewoners stimuleren.
Ideeën leven er genoeg in de dorpen,
wijken en buurten van Apeldoorn
waarmee de woonomgeving en
leefbaarheid verbetert wordt. Als het op
de praktische uitvoering aankomt,
strandt het maar al te vaak op het

ontbreken van geld. Premie op actie kan
dat probleem oplossen. Met Premie op
Actie geeft de gemeente een bijdrage in
de kosten tot een maximaal bedrag van
600 euro per initiatief. In verband met
de bezuinigingen is voor het jaar voor
2012 beschikbaar 30.000 euro en voor
het jaar 2013 nog 10.000 euro. Om voor
een bijdrage in aanmerking te komen
moet worden voldaan aan spelregels.
De spelregels en alle overige informatie
vindt u op de home page van de dorps-
en wijkraden:
www.dorpsenwijkraden-apeldoorn.nl

Cor Bouman



Kring Apotheek Berg en Bos

Schuttersweg 81 - 7314 LE Apeldoorn
Tel. 055-3554333 - www.kring-apotheekbergenbos.nl - info@kring-apotheekbergenbos.nl

- 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.
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B I S T E R B O S C H  M A K E L A A R D I J . . .
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.

F INANCIEEL  ADVISEURS

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

M A K E L A A R D I J

tel.: 055-3553578
info@bisterbosch.nl
www.bisterbosch.nl
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Dat verdient een bloemetje

Sloop Juliana locatie

D Miep is actief geweest in het
bestuur als fractieassistente,
als fractievertegenwoordiger
en vier jaar lang als raadslid.
In die tijd heeft ze gezicht
gegeven aan veel van onze
plaatselijke doelen zoals de
herplaatsing van de
Kwartjesfontein, groenbeheer
met een schaapskudde en ook
haar grote inzet voor het
(voor)leesonderwijs en het op
de agenda zetten van de
loverboy problematiek. Over
dit laatste onderwerp maakt
zij zich nog altijd zorgen,
omdat de loverboys vaak niet
meer met dure auto’s langs
schoolpleinen rijden, maar via

Medio mei 2011 is de Pongers Groep begonnen met
de verwijdering van (spuit)asbest en de sloop van
gebouwen van het voormalig Juliana ziekenhuis.

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 stukken
teruggebracht.

Er is voordat met de sloop van gebouwen die machinaal
gesloopt worden is er een zogenaamde “nulmeting” van de
dichtbij gelegen woningen verricht. Nadat de sloop voltooid is
zullen deze woningen opnieuw worden opgenomen en de
gegevens worden dan vergeleken met de nulmeting.
Op het terrein is een puinbreker opgesteld die de “brokstukken
welke machinaal geknipt zijn” ter plekke breekt in kleine
hanteerbare stukken.

Elke 4 weken komen de eigenaar van de locatie Bouwinvest, de
sloper Pongers Groep, de projectleider van de gemeente, de
stadsdeelmanager, de wijkagent en de wijkraden Orden en De
Sprengen op de locatie bijeen om de voortgang van het werk te
bespreken. Eventuele opmerkingen en klachten van
wijkbewoners worden eveneens besproken.
De sloop zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, eind
oktober 2012 gereed zijn.
(Zie ook www.wijkraaddesprengen.nl)

Cor Bouman

internet kwetsbare meisjes benaderen. Op deze manier is het
nog veel moeilijker om in te grijpen.

Miep heeft geknokt voor mensen die geen stem hebben in onze
maatschappij en moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Je

kunt hierbij denken aan
ouderen, gehandicapten,
verslaafden, dak- en
thuislozen en slachtoffers van
loverboys. Voor alles heeft ze
zich volksvertegenwoordiger
gevoeld en dat zeer serieus
genomen.

Al 25 jaar is zij stadsgids binnen de
gemeente Apeldoorn. Miep is met haar groepen meestal in De
Parken te vinden. Zij vertelt hierover: ,,Een prachtige wijk met
veel negentiende-eeuwse panden. De wijk heeft de status van
rijks beschermd stadsgezicht. Dat is net op tijd gebeurd. Anders
hadden nog veel meer mooie panden er aan moeten geloven.’’

De eerste keer dat we bij Miep langsgingen om haar te
verrassen met een bloemetje, troffen we alleen haar zus thuis.
Haar zus heeft de bloemen in ontvangst genomen en vertelde
ons blij verrast: “Mijn zus is aan het gidsen”. Later -als we Miep
wel thuis treffen- vertelt Miep ook dat het mede dankzij de
goede zorgen van haar zus is, dat zij altijd zoveel buitenshuis
heeft kunnen ondernemen.

Hoewel Miep niet meer actief is in de Apeldoornse politiek
hopen wij dat zij zich blijft inzetten voor de maatschappelijke
doelen die zijn nastreeft.

Joyce Snel en Hanneke Dusseldorp

Dit keer is het bloemetje van de wijk bezorgd bij mevrouw
Miep van der Zee, voormalig raadslid voor de ChristenUnie
in Apeldoorn. Zoals u in de Stentor hebt kunnen lezen een
echte Apeldoornse met Drentse wortels.
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Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Springt eruit
in groenten en fruit
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Feestelijke opening van de speeltuin
aan de Saturnusstraat

V
24 september 2011, een zonnige zaterdag. Het
speelveldje aan de Saturnusstraat heeft een
metamorfose ondergaan. Door de samenwerking van
een aantal wijkbewoners met de gemeente en de
wijkraad is een leuke buurtspeeltuin tot stand gekomen
voor de kinderen die wonen in de omgeving van de
Saturnusstraat.

Om alle bewoners in de omgeving van de speeltuin de kans te
geven hun wensen kenbaar te maken is op alle adressen een
vragenlijst bezorgd. Na inventarisatie van de beantwoorde
vragen en overleg met gemeente en wijkraad zijn keuzes
gemaakt. Natuurlijk is hierbij niet alleen gekeken naar wat leuk
en geschikt zou zijn aan speelmateriaal, maar moest men ook
rekening houden met het aantal m2 en het budget dat hiervoor
beschikbaar was.
De gemeente, vertegenwoordigd door onze stadsdeelmanager
José Cvetanovic en wijkbeheerder Ernst Jan Mulderij hebben alle
betrokkenen voorzien van deskundige adviezen. Daarnaast is er
door de gemeente en de wijkraad flink in de buidel getast om
de inrichting van het veldje tot stand te laten komen.

Het was fijn dat er in de speeltuin al voor de schoolvakantie
gespeeld kon wordenmet de schommels,wip kip, glijbaan en de o
zo gewenste pannakooi. Een pannakooi is een speelveldje binnen
een hekwerk waarop je een partijtje “panna voetbal” kan spelen,
één tegen één of met een groepje kinderen. Het formaat van deze
pannakooi is bedoeld voor de jongere kinderen in onze wijk.
Kinderen kunnen hier spelenderwijs sporten en het voetballen
draagt bij aan een goede motorische ontwikkeling.Mocht u niet
bekend zijn met een pannakooi dan is het zeker de moeite waard
om eens een kijkje te nemen aan de Saturnusstraat.

Zijn de kinderen wat ouder dan is het speelveld aan de
Jupiterlaan meer geschikt. Hier zijn mogelijkheden voor het
spelen van voetbal, basketbal en tafeltennis.
De moeders Ilse, Charlotte en Brigit, maar ongetwijfeld nog veel
meer helpende handen, hebben op 24 september jl. gezorgd
voor een geweldig geslaagde opening.

De Goede Fee Esmee heeft het speelterrein met een mooie
toespraak en het doorknippen van een lint geopend.
Hierna konden de aanwezigen onder het genot van limonade,
thee, popcorn en cake (geschonken door de Spar Koning
Lodewijklaan) en de zon die zich dit keer van de goede kant liet
zien, genieten van de speeltoestellen en kon de jeugd “hun
veldje”weer gretig in beslag nemen.

“Een spannend moment” was dat voor de opening de hulp van
de politie, wijkagent Ronald de Man,moest worden ingeroepen.
Een grote groep kinderen was enthousiast aan het spelen maar
voor de officiële opening moest de groep “hun veldje” even
verlaten. Dit was lastig, maar de sirene van de politiewagen
bracht uitkomst. Enkele minuten na het geluid van de sirene
had iedereen het veldje verlaten om aanwezig te zijn bij de
openingshandeling van “de Goede Fee”.

Omdat voor de opening een grote toeloop van kinderen werd
verwacht is door de organisatoren een enorm springkussen
gehuurd. Hierdoor werd de opening nog feestelijker en zullen de
kinderen deze middag niet gauw vergeten.
De kinderen, ouders, opa’s en oma’s maar ook de wijkagent, de
stadsdeelmanager en de wijkraad waren getuige van deze
happening en hebben genoten van deze middag.

Met dank aan de organisatoren en alle helpende handen bij de
totstandkoming van dit speelveldje wenst deWijkraad de
bewoners van de omgeving Saturnusstraat een plezierige tijd
met veel speelgenot voor de kinderen.

Hanneke Dusseldorp
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Altijd thuis in úw wijk

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) 7313 GT, Apeldoorn 055 - 3 550 450 info@vanvlietmakelaardij.nl www.vanvlietmakelaardij.nl

Verzekeren?
Pensioen regelen?

Hypotheek regelen?

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
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Opsporing en het melden van incidenten
Om u hulp in te roepen gebruiken we
regelmatig ‘Burgernet’. Bijvoorbeeld bij
een vermissing van een jongere. U krijgt
dan een spraakbericht of een sms via uw
mobiele telefoon. Bent u nog geen lid?
Meldt u dan snel aan via
www.burgernet.nl. Voor een
Burgernetactie moet een incident aan
een aantal criteria voldoen. Niet voor alle
incidenten die in onze wijk plaats vinden
kunnen we dus een beroep doen op
Burgernet. Voor een melding via
burgernet (voorheen SMS-alert) wordt
namelijk een aantal criteria gehanteerd.
Een woninginbraak, waarbij er een
signalement is van een dader, wordt niet
via burgernet gemeld worden. Als
wijkagent kunnen we een dergelijk
incident zeker wel via Twitter melden.
Door het signalement van de inbreker via
Twitter te verspreiden, vragen we u als
volger alert te zijn op een dergelijk
persoon. Vaak vragen we u om informatie
zodat wij hopelijk de dader kunnen

Van de wijkagent

Ronald de Man,
Team Apeldoorn Noordwest
Vosselmanstraat 201, 7311 CL Apeldoorn
Tel: 0900- 8844 Twitter: #polsprengen
E-mail: ronald.de.man@no-gelderland.politie.nl

Sinds dit jaar zijn veel wijkagenten vanmijn
korps (Noord- en Oost Gelderland) via Twitter te
volgen.Ook veel Apeldoornse wijkagenten zijn al
op Twitter te vinden. Als wijkagent gebruik ik
Twitter om u als (wijk)bewoner een beeld te
geven van het werk dat ik doe. Daarnaast
schakelen we ook graag u hulp in bij het
oplossen van zaken.We hebben de afgelopen
maanden diverse reacties gehad op onze tweets.
Veel mensen vinden dat ze door de tweets een
beter beeld hebben van ons werk en zijn
verbaasd over de veelzijdigheid van het werk.

opsporen. Dankzij Twitter hebben we al
een aantal zaken opgelost.

Twee voorbeelden van tweets:
� Tussen dinsdag jl 15.00 uur en
woensdag jl 17.45 uur is er ingebroken
in een woning aan de Laan van
Kerschoten.Wat gezien?

� Info uit de wijk ontvangen over het
dealen van drugs. Via kentekens achter
de personalia van betrokkenen
gekomen.Wordt verder onderzocht.

Deze laatste tweet heeft geleid tot meer
informatie en uiteindelijk tot aanhouding
van een drugsdealer!
Nieuwsgierig naar meer tweets? Volg mij
dan via @polsprengen

Naast het melden van strafbare feiten,
maken we ook gebruik van Twitter om u
op de hoogte te houden van activiteiten en
acties in de wijk. Als wijkagent krijg ik vaak
klachten over ‘te hard rijden’ of
‘parkeeroverlast’. Op het moment dat de
politie hierop actie onderneemt, door
bijvoorbeeld een controle uit te voeren,
meld ik dit via Twitter. Bijvoorbeeld
opmerkingen van wijkbewoners over het
‘te hard rijden’ in de wijk. Naar aanleiding
van deze klachten heb ik een
snelheidscontrole gehouden op de
Schuttersweg. Dit op een tijdstip dat de
kinderen naar school gaan. Er zijn een
aantal bestuurders bekeurd. Door deze
actie via Twitter te melden heb ik de
wijkbewoners, de melders van de klachten,
op de hoogte kunnen brengen van de

gepleegde actie en de
resultaten hiervan.

Als wijkagenten twitteren
wij ook preventieadviezen
of opvallende incidenten
waarbij wij, als politie, betrokken raken.
Voorbeelden hiervan zijn:
� Twee Ierse mannen, rijdend in
bestelbusje, bieden diensten aan. Niet
op ingaan. Graag politie bellen en
kenteken proberen vast te leggen.

� Winkeldief ging er vandoor,
achtervolgd door eigenaar winkel.Wij
hebben de dief vervolgens aan kunnen
houden. Leuke zaak!

� Landelijk gesignaleerde vent
aangehouden in verband met
openstaande boetes. Totaal € 425 of
13 dagen zitten.Wat zou u doen
betalen of zitten?

Volg mij via Twitter!
Inmiddels heb ik als wijkagent 174 volgers.
Ondanks het feit dat dit niet allemaal
wijkbewoners zijn, vind ik dit aantal al
aardig voor de periode dat ik op Twitter
actief ben. Mocht u mij nog niet via
Twitter volgen, dan hoop ik dat ik u door
dit artikel enthousiast heb gemaakt om
mij te volgen. Ik ben te volgen via
@polsprengen.

W
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 het Reactieformulier zoals
dat op de website is vermeld. Uiteraard

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.

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

De webmasters,
Hanneke Dusseldorp en Cor Bouman

Website www.wijkraaddesprengen.nl
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Vul de enquête in op www.wijkraaddesprengen.nl > Bewoners enquête

B

O

Beste wijkbewoners,
De afgelopen maanden hebben de wijkraden
en andere organisaties die in het stadsdeel
Noordwest Apeldoorn actief zijn hard gewerkt.
Niet alleen het gewone werk ging door. Zij
hebben samen ook een analyse van ons
stadsdeel en de daarin gelegen wijken
gemaakt die als basis dient voor de enquête
voor de Toekomstagenda die u in of bij deze
wijkkrant aantreft òf digitaal kunt invullen op
de site van uw wijkraad en gemeente.

De Toekomstagenda is het overzicht van alle zaken
die u als bewoner van een stadsdeel belangrijk vindt
en in de komende jaren bij de gemeente of andere
organisaties zoals de politie of welzijnswerk op de
agenda wilt plaatsen. De Toekomstagenda voor
Noordwest Apeldoorn zal in een van de eerste
maanden van 2012 aan de gemeenteraad worden
aangeboden.

Wat vindt u?
Het zal u als bewoner van dit stadsdeel waarschijnlijk
niet verbazen: de wijkraden en andere organisaties
vinden Noordwest Apeldoorn toch vooral een mooi
en leefbaar stadsdeel. Zwakke kanten zijn er naar hun
oordeel ook: de parkeeroverlast bij attracties en
evenementen of het slecht naleven van de snelheid in
de 30 km zones. Deze overschaduwen het positieve

Van de stadsdeelmanager

José Cvetanovic, stadsdeelmanager Noordwest
055-5802012 E-mail j.cvetanovic@apeldoorn.nl

beeld echter niet. Althans voor de
wijkraden en andere organisaties. Vraag is
of u dat ook zo vindt!

Geef uw mening
In de enquête kunt u uw mening kwijt.
Over de sterke en zwakke kanten van uw
wijk maar ook over de kansen of
uitdagingen die uw wijk volgens u in de
nabije toekomst heeft om hemmooi en
leefbaar te houden of nog beter te
maken. Het liefst zien we natuurlijk een
hoge respons die een aardige
afspiegeling van de bewoners van ons
stadsdeel vormt: jong en oud,man en
vrouw etc. Vraag dus ook vooral uw
gezinsleden om de enquête in te vullen.

Allemaal digitaal?
Daarnaast zien we ook het liefst dat u de
enquête digitaal invult. De reden
daarvoor is simpel: digitale verwerking
van de resultaten kost veel minder geld
en tijd. En, hoe sneller we uw mening
weten, hoe sneller we ermee aan de slag
kunnen. De onderwerpen van de
Toekomstagenda worden namelijk bij de
gemeente en andere organisaties op de
agenda geplaatst waarna zij uitgedaagd

worden om met een bod
aan het stadsdeel terug te
komen. Dat bod kan
variëren van ‘nee dat gaat
niet lukken want er is geen
geld voor’ tot ‘dat is een
goed idee om te
onderzoeken’ tot ‘dat gaan
we daadwerkelijk uitvoeren’. Voor uw beeld:
van de toekomstagenda die in 2006 is
opgesteld is zo’n 70% uitgevoerd. U doet het
dus echt ergens voor.

Actielijst
Ongetwijfeld zullen er ook dingen zijn
waarvan u zegt ‘dat is zo klein, dat ga ik niet
in de enquête vermelden’. Als het iets is wat
toch belangrijk voor u is, dan nodigen we u
van harte uit om het toch bij de laatste open
vraag op te schrijven. Misschien komt het
niet in de Toekomstagenda maar plaatsen
we het op de actielijst: een lijst met concrete
dingen en dingetjes die we gewoon gaan
uitvoeren.

Graag horen wij van u!

Onze wandeling brengt ons dit keer naar de
Sprengenweg waar men hard bezig is het
ziekenhuis te slopen. Dit is een mooi moment
om even terug in de tijd te gaan en te kijken
naar het oude gebouw dat er voor het
“nieuwe” ziekenhuis stond.

Bijgevoegde foto’s (poststempels 1954 en 1960) staat
het “oude” Julianaziekenhuis afgebeeld. In 1885 werd
het plan om een ziekenhuis in Apeldoorn te bouwen
uitgewerkt door een commissie. Het was een dure
grap: totaal kwam het neer op zo’n 12.000 gulden,
want met alleen 8000 gulden voor het gebouw aan
de Sprengenweg was men er nog niet. Nee, er was
ook nog 300 gulden nodig voor een schuur en
lijkenhuis, terrein, afsluiting en aanleg à 1200 gulden
en het totale meubilair voor 2500 gulden. Daarbij
kwam natuurlijk ook nog het loon van de dokters
zo’n 700 gulden per jaar en de lonen van de zusters
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De wijk door de jaren heen
etc. Al in 1886 kwam het ziekenhuis van
de grond met 8 ijzeren kribben en een
deskundige ervaren leiding. In de loop
der jaren die er volgden is er een groot
doolhof ontstaan van aanbouwen,
paviljoens en barakken en in 1965 werd
het dan ook echt tijd voor nieuwbouw:
het huidige gebouw op de Sprengenweg
dat op dit moment gesloopt wordt.
Toendertijd gebouwd met de nieuwste
technische voorzieningen, zoals een
afzuiginstallatie dat zorgde dat het
welbekende ziekenhuisluchtje
nauwelijks meer waarneembaar was.
Ook werden de grote 12 beds-zalen
afgeschaft. De tijd vliegt voorbij.

Danielle Engels
Bron: www.julianaziekenhuis.nl
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O
Fleur ging al op heel jonge leeftijd mee met
haar zus Anne Roos naar de tennisles bij
tennisvereniging Tepci. Fleur mocht nog niet
meelessen, ze was te jong,maar wilde toen al
graag meedoen met haar grote zus en kon
haast niet wachten tot ze 4 jaar werd. Vanaf
haar vierde jaar ging Fleur naar Tepci voor de
bal- en slagvaardigheidslessen.

Succes
Dat zij talent heeft bleek al snel. Vanaf haar
5de jaar speelt zij haar eerste minitennis-
toernooien en de bekers en medailles worden
verzameld. Fleur is apentrots.
Vervolgens wint Fleur veel kampioenschappen,
zoals de clubkampioenschappen, Gelders
Kampioenschappen, het Nike Junior Toernooi
en haar laatste succes is de 5e t/m 8e plaats
bij de Nederlandse Kampioenschappen t/m 14
jaar. Na deze opsomming kreeg ik het gevoel
dat ik een kanjer voor me had zitten.

Training
Fleur traint op maandag en dinsdag in
Enschede en donderdag, vrijdag en zaterdag
in Den Haag bij tennisschool In-time. In-time
is een tennisschool die gespecialiseerd is in
het trainen van jongeren met tennistalent.
Voor de training bij In-time blijft Fleur een
maal per week twee nachten in den Haag.

Op de tennisschool in Enschede traint Fleur in
groepen van 8 jongeren met een hoog niveau.
Ook de kampioen t/m 16 jaar van vorig jaar
speelt hier. Het voordeel voor Fleur is dat zij
bij de training op deze school thuis kan
slapen. Zij gaat dan in haar eentje met de
trein op en neer naar Enschede.
Niet alleen traint Fleur op Nederlandse
bodemmaar ook Italië, Frankrijk en Spanje
staan in het rijtje van trainingskampen
waaraan Fleur heeft deelgenomen. Fleur
vertelt:“De trainingen bestaan niet alleen uit
tennissen maar ook oefeningen voor het
korte voetenwerk, krachttrainingen en
hardlopen staan op het programma.
Door het explosieve karakter van de
tennissport,met het opstarten en remmen,
moet je fysiek sterk zijn en in een topconditie
verkeren.Mentaal wordt ook veel van je
gevraagd. Dit geldt niet alleen bij het
beoefenen van toptennis maar ook in de meer
recreatieve sfeer sta je bij het enkelspel alleen
in het veld en moet je jezelf supporteren en
motiveren.”

Natuurlijk staat je trainer aan de kant maar jij
staat alleen in het veld met je drive om te
winnen terwijl er natuurlijk niet altijd sprake
van winnen is.

Tennisvereniging Tepci
De tennisvereniging Tepci gaat als een rode
draad door het gezin Holtkamp. Bob
Holtkamp en Lianne de Jonge, de ouders van
Fleur, haar zus Anne Roos en Fleur zelf zijn lid
van deze vereniging. Daarnaast geeft Lianne
hier ook les aan de tenniskids (kinderen van 4
tot 10 jaar). Fleur zit in een vast
competitieteam van de vereniging en speelt
hier enkel, dubbel en mix wedstrijden.

Deelnemen aan wedstrijden
Bij de wedstrijden gaat de trainer van Fleur,
Tim Proost, vaak mee. De eigenaar van de
tennisschool is Noëlle van Lottum (zus van
John). De ouders van Fleur proberen ook
zoveel mogelijk aanwezig te zijn.
Bij volwassentennis op wereldniveau hoor ik
wel eens iets over geldprijzen maar nu vraag

Een wijkbewoner aan het woord
Onlangs werd ik geattendeerd op een
heel sportief meisje dat niet geheel
onverdienstelijk haar wedstrijden
speelt, Fleur Holtkamp. Zij heeft mij
verbaasd doen staan.Wat een
enthousiast en jong talent in onze wijk.
Fleur is 14 jaar en zit in de 3e klas van
de Havo. Zij heeft een vol programma
maar gelukkig was er nog een
mogelijkheid voor mij om bij haar op de
thee te gaan en te horen hoe haar
leventje reilt en zeilt.



ik mij bij Fleur af hoe de lessen, het reizen,
overnachten, taxi rijden en alles wat nog meer
komt kijken bij topsport bekostigd worden.
Fleur:“Mijn ouders zijn mijn hoofdsponsor.
Daarnaast sponsort Intersport Jonker mij met
kleding en schoenen. Van Head krijg ik gratis
rackets. Ook heb ik een aantal kleine sponsors.
Het zou super zijn als er voor mij een of meerdere
sponsoren komen die mij willen ondersteunen
ommijn doel te bereiken.

Ik wil in de toekomst gaan deelnemen aan de
WTA (Women’s Tennis Association). DeWomen's
Tennis Association (WTA) is de overkoepelende
organisatie voor professionele tennisspeelsters.
Deze organisatie organiseert een serie van
wedstrijden: deWTA tour. Ik wil graag gaan
deelnemen en ook hier scoren.

Combinatie school en sport
Basisschool de Korenaar heeft meegewerkt zodat

Fleur aanwedstrijden en trainingen kon deelnemen.
Nu zit zij in de 3e klas van de HAVO van het
Veluws College. Het Veluws college is een
Topsport Talent School. Dit betekent dat
leerlingen die veel sporten op hoog niveau
faciliteiten krijgen om hun schoolwerk te
combineren met hun sport. Op die manier kun je
en op school en in de sport werken aan je doelen.
Om toegelaten te worden als “Topsport

Talentleerling” heb je een lootstatus nodig. Deze
status krijg je als je op het hoogste landelijke
niveau (in jouw leeftijdscategorie) sport en deel
uitmaakt van de regionale en/of nationale
selectie.
De Nederlandse Tennisbond heeft in het geval
van Fleur bepaalt dat zij de lootstatus krijgt.
Voor Fleur is tennis en school nu goed te
combineren. Zij gaat regelmatig naar school en
neemt haar boeken mee naar Enschede en Den
Haag om tussen de trainingen door huiswerk te
maken en zich voor te bereiden op haar toetsen.
Maar even met vriendinnetjes naar de stad zit er
voor Fleur bijna niet in. Zij realiseert zich dat heel
goed,maar gaat voor haar doel, de top bereiken.

Fleur, bedankt voor het gezellige interview. Ik
hoop voor je dat er na het lezen van dit artikel
een sponsor opstaat en voor jou gaat.

Hanneke Dusseldorp
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“Berkenhove appartementencomplex”

V
“Berkenhove” is een appartementen-complex
waar je als 55-plussers kunt wonen met of
zonder zorg. De bewoners van “Berkenhove”
wonen in een eigen appartement, zelfstandig
met de faciliteiten van het complex. Als de
bewoner niet geheel zelfstandig kan wonen en
hierbij hulp nodig heeft dan is er professionele
zorg aanwezig. Deze zorg is te vergelijken met de
zorg die u krijgt in een verzorgingstehuis. Het
grote verschil is dat u in “Berkenhove” zorg krijgt
in uw eigen appartement. Hierdoor is het
mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
Woont u in een van de appartementen in de
Lodewijkveste, tegenover “Berkenhove”, dan

heeft u ook de mogelijkheid gebruik te maken
van de zorgfaciliteiten van “Berkenhove”.
Het complex “Berkenhove” is een locatie van het
WoonServiceGebied (WSG) Spainkbos/de
Sprengen.

Wat is eenWoonServiceGebied?
EenWSG is een gewone woonwijk met een of
meerdere ontmoetingsplekken, waar de
voorzieningen, activiteiten en diensten
toegankelijk zijn voor buurtbewoners en mensen
die een extra steuntje in de rug nodig hebben.
Voor de bewoners in onze wijk De Sprengen gaat
het om de locatie “Berkenhove” en de locatie “de
Loohof”.
Doordat steeds minder voorzieningen door de
AWBZ worden vergoed is er meer vraag naar
laagdrempelige ontmoetingsplekken in de
woonwijken waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten, waar activiteiten worden
georganiseerd en waar zorg en ondersteuning
aanwezig is.

EenWSG bestaat uit verschillende organisaties
die met elkaar samenwerken en hierdoor een
compleet pakket aan voorzieningen genereren.
Voor “Berkenhove” betekent dit een
samenwerking vanWisselwerk voor alle

welzijnsactiviteiten die worden georganiseerd,
Atlant voor de nodige zorg aan de bewoners en
Ons Huis voor het ter beschikking stellen van en
het onderhoud aan de appartementen.
EenWSG is er dus ook voor mensen die
zelfstandig wonen. Er is speciale aandacht voor
ouderen en mensen met een beperking die
hulp/zorg nodig hebben.

Hoe komt u aan een appartement?
Het meest eenvoudige is dat u een appartement
huurt in het complex. Een andere situatie is dat
u elders woont en professionele zorg, zoals
thuiszorg of gehandicaptenzorg nodig hebt.
Door het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ,
wordt beoordeeld of u volgens de wet recht
heeft op een CIZ indicatie en welke vorm van
zorg u nodig heeft. Het CIZ bespreekt de
zorgkeuze dan met u en mogelijk is
“Berkenhove” een van de opties. Uiteraard moet
er dan wel een plaats voor u zijn in de
Berkenhove.

Wat is er nog meer mogelijk bij “Berkenhove”?
Vanuit “Berkenhove” is voor ouderen met
dementie een kleinschalige woonvorm
opgestart. Deze woonvorm is vlakbij
“Berkenhove” aan de Soerenseweg 25. Deze

Vandaag ben ik een kijkje gaan nemen in
“Berkenhove”, een appartementencomplex
aan de Koning Lodewijklaan/hoek
Soerenseweg. Het complex is onlangs
verbouwd en uitgebreid. Een ware
metamorfose.
Nieuwsgierig geworden door de goede
berichten van enkele bewoners heb ik een
afspraak gemaakt met Marijke Klaassen
vanWisselwerk en Carla van der Valk van
de Atlant Groep. Beide dames zijn namens
Wisselwerk en Atlant werkzaam in
“Berkenhove”.



14

W
IJK

N
IE

UW
S

W
IJK

RA
AD

DE
SP

RE
NG

EN

locatie heet “ Kleinschalig wonen
Berkenhove”.

Ook is het mogelijk gebruik te maken van
de dagverzorging “de Goudenregen”.
Deze dagverzorging is voor ouderen die
behoefte hebben aan persoonlijke
contacten of die hun partner/familie/
mantelzorger willen ontlasten. Ook als u
in lichte mate hulpbehoevend bent of
vergeetachtig wordt, bent u van harte
welkom in “ de Goudenregen”. Voor meer
informatie over de dagverzorging kunt u
contact opnemen met Bureau Zorgentree
van Atlant, telefoonnummer 055 –
5067456 (van maandag tot en met
vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur). De
medewerkers van Atlant helpen u dan
graag verder.

Gezelligheid in “Berkenhove”
Niet alleen voor de bewoners van
“Berkenhove”maar ook belangstellenden
die hier niet wonen kunnen dagelijks
terecht voor een kop koffie en/of een
warme maaltijd of gebruik maken van de
activiteiten die worden georganiseerd.
Het Grand Café is van maandag tot en
met vrijdag geopend van 09.00 tot 12.00
uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Vanaf 17.00
uur wordt van maandag tot en met
vrijdag de maaltijd geserveerd waarvoor
u zich niet vooraf hoeft aan te melden.
Op zondagmiddag kunt u terecht voor een
kop koffie of thee van 15.00 tot 17.00 uur.
Berkenhove heeft een eigen keuken.
Mocht u een keer geen zin hebben om
uw“ eigen potje” te koken of heeft u
behoefte aan gezellig samen eten dan
kunt u binnenlopen in het Grand Café.
Er is altijd een gastvrouw aanwezig die
u verder helpt.
De kosten voor een warme maaltijd van
3 gangen is 7,60 euro. Een kopje koffie of
thee kost 1 euro. Bent u geen “ grote eter”
dan kunt u natuurlijk ook een enkele gang
of twee gangen van de maaltijd vragen en
de kosten zijn dan navenant minder.

Leuke activiteiten in “Berkenhove”
De bewoners van het complex maar ook
de belangstellenden die hier niet wonen
en graag willen deelnemen aan een of
meer activiteiten kunnen zich aanmelden
bij Marijke Klaassen,
telefoonnummer 055- 5219644.

Wat is er zoal te doen?
Wekelijks worden er allerlei activiteiten
georganiseerd zoals b.v. bridge, speksteen
snijden, sieraden maken, bloemschikken,
tai chi, gymnastiek, yoga, swing senior,
tekenen/ schilderen, gespreksgroep en
desgewenst worden er uitstapjes
georganiseerd.
Wilt u meer weten over prijzen of tijden
dan kunt u in het Grand Café vragen naar
het wijkboekje!

De initiatiefnemers van alle activiteiten
willen graag van u horen waar uw
behoefte ligt.Wilt u misschien een
computercursus volgen, samen naar
kunst kijken of leren omgaan met een
mobiele telefoon? Heeft u belangstelling
om verder te praten over uw wensen
tijdens een groepsgesprek dan kunt u
contact opnemen met: Marijke Klaassen,
tel.: 055-5219644 via de mail:
mklaassen@wisselwerk.nu.

Huisdieren
Als u gaat wonen in “Berkenhove” dan
kunt u uw huisdier meenemen. Het is
dan wel de bedoeling dat u zelf voor het
dier kan zorgen.

Informatiepunt
Iedereen kan in “Berkenhove” terecht
voor informatie over wonen, welzijn en
zorg. Het informatiepunt in “Berkenhove”
is geopend op maandag en dinsdag van
10.00 tot 12.00 uur en op woensdag en
vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Tijdens mijn bezoek aan “Berkenhove”

was ik verrast over de gastvrijheid en het
grote scale aan mogelijkheden om het
zelfstandig blijven wonen zo plezierig
mogelijk te maken. Ik hoop dat ook u na
het lezen van dit artikel een kijkje gaat
nemen, een kopje koffie of thee gaat
drinken, een maaltijd gaat nuttigen of
misschien naar het informatiepunt gaat
met een van uw vragen.

Zoals bij de meeste organisaties kunt u
ook bij “Berkenhove” terecht als vrijwilliger.
Een formulier om te laten weten dat u
belangstelling heeft voor vrijwilligerswerk
bij “ Berkenhove” vindt u op
www.atlant.nl/paginas/atlant/berkenhove
Uiteraard kunt u ook met deze vraag
terecht bij het Informatiepunt in
“Berkenhove”. Nieuwe, enthousiaste
vrijwilligers zijn van harte welkom!

Donaties
Een financiële bijdrage, waarmede onder meer
een deel van de uitgave vanWijknieuws kan
worden bekostigd, is van harte welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op
bankrekening 52.45.81.541 van

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

Datum Initialen: Euro
23-09-11 H.M.-S. 25,00

26-09-11 A.G. Z. 15,00

07-10-11 v.d. Gr. 25,00
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SCHUTTERSWEG 88, APELDOORN
055 - 355 21 87 | WWW.RTVSTEGEMAN.NL 

Ons assortiment biedt een geweldig aanbod hoog-

waardige 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.


