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(Voorzitter)
Vlak voor de deadline voor het aanleveren van kopij voor

weken onafgemaakt bij.

het Wijknieuws schrijf ik doorgaans deze inleidende

Als dit Wijknieuws

C. Bouman

woorden. Ter voorbereiding blik ik dan terug op waar we

uitkomt is de situatie al

(Secretaris/

als wijkraad zoal mee bezig zijn geweest sinds het

aanmerkelijk verbeterd.

Penningmeester)

verschijnen van het vorige Wijknieuws. Daar zijn

De geruchten gingen al een tijdje rond maar op 17

natuurlijk een hele rij vaste punten bij:

oktober konden we in de krant lezen dat Huize Mary

bestuursvergaderingen, vergaderingen met onze

Vastgoed BV, een bedrijf van de heer Bouwhuis, de

collega-wijkraden in het stadsdeel Noordwest,

nieuwe eigenaar is van de voormalige verzorgingsflat

J. Snel

overleggen met de gemeente en natuurlijk het

De Goede Reede. Blij te weten wie de nieuwe eigenaar

(2e Secretaris)

uitbrengen van het Wijknieuws.

is wilden omwonenden wel graag weten wat die met

Daarnaast zijn er langlopende activiteiten zoals de

het pand gaat doen.

herontwikkeling van het terrein van het voormalige

Na herhaaldelijk aandringen van initiatiefnemers heeft

Julianaziekenhuis, het bestemmingsplan Laan van

er op 21 november 2012 een gesprek plaats gevonden

D. Engels

Spitsbergen (AGOVV) en het bestemmingsplan De

met de heer Bouwhuis. Ondergetekende was bij dit

(2e Penningmeester)

Parken, Indische Buurt en Beekpark. Over deze

gesprek aanwezig. De heer Bouwhuis hoopt ultimo

activiteiten hebben we regelmatig overleg met

januari 2013 zijn plannen gereed te hebben en zal die

betrokkenen maar ze kennen geen grote dynamiek.

dan presenteren.

Tot slot hebben we activiteiten die wel een grote

In vervolg op de avond over het autorijden in een 30 km

H. Dusseldorp

dynamiek hebben. De afgelopen periode waren dat er

zone op de Henri Dunantlaan, heeft op 18 september

(Bestuurslid)

meer dan normaal. We zijn dus behoorlijk in de benen

zo’n zelfde avond plaats gevonden op de Bosweg. Alle

geweest.

bewoners van onze wijk en De Naald ten noorden van

Zo was er het beroep dat we bij de bestuursrechter

de Soerenseweg hadden daarvoor een uitnodiging

hebben aangetekend tegen het in strijd met het

ontvangen. Ondanks dat en ondanks het feit dat te hard

bestemmingsplan verlenen van een

rijden de grootste ergernis is in ons stadsdeel, was de

standplaatsvergunning aan de Joost van den

opkomst van bewoners bescheiden.

Vondellaan. Elders in dit Wijknieuws leest u daar meer

Dit is alweer het laatste Wijknieuws voor 2012. Volgend

over. Het moet mij hier wel van het hart dat het gebrek

jaar zullen we u weer vier keer op deze manier

aan actieve betrokkenheid van omwonenden bij deze

informeren over het wel en wee van onze wijk. Omdat

zaak ons zeer heeft teleurgesteld.

we dan als wijkraad ons 25-jarig jubileum vieren, zullen

Dan was er het faillissement van de aannemer die

we dat doen met een feestelijk tintje.
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riolerings- en straatwerkzaamheden in het Sprengenbos
uitvoerde. De gemeente heeft de bewoners een aantal

Ik wens u gezegende feestdagen en een voorspoedig

maal geïnformeerd over de achtergronden en de stand

2013!

van zaken. Ook de Stentor heeft hier helder over
geschreven. Niettemin lagen een aantal straten er
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Wie is Manfriet?
de bouw zijn baan. Hij merkte al snel dat

Naast de Vondellaan heeft Manfriet vaste

als je ouder bent dan 40, je niet zo

standplaatsen in Olst op vrijdag en in

aantrekkelijk meer bent op de

Zutphen op zaterdag. Het blijkt echter

arbeidsmarkt. Stil zitten was voor hem

dat veel bedrijven en particulieren

geen optie en hij wilde niet zijn hand

belangstelling hebben voor Manfriet voor

moeten ophouden. Uit de combinatie van

hun feesten en evenementen, en dan niet

zijn hobby en zijn ervaring in onder meer

alleen in Apeldoorn, maar tot in Tilburg

de slagerij, ontstond het idee van de

toe. Bij dergelijke gelegenheden serveert

snackwagen. Een kennis van hem die bij

Manfriet snacks aan gezelschappen van

de Belastingdienst werkt en niet te

200 tot 1200 personen. Voor die gevallen

spreken was over de kwaliteit van de friet

beschikt Manfriet over een aanhanger

uit de kantine suggereerde hem een

met een vriezer en een koeler, want

standplaats aan te vragen aan de

zoveel friet en snacks kan hij niet bergen

Vondellaan. Dat daarvoor een procedure

in zijn snackwagen.

van vier maanden moest worden

Als u Manfriet dus op een woensdag of

doorlopen, viel hem erg tegen.

donderdag niet op zijn plek ziet aan de
Vondellaan, dan staat hij
hoogstwaarschijnlijk op een evenement.

Vonk niet zoveel op met regels en
procedures. Dat betekent echter niet dat

Roelof Boekhold

hij er een loopje mee neemt. Hij neemt ze
erg serieus. Ten aanzien van veiligheid en
hygiëne legt hij zichzelf een norm op die
strenger is dan wat hij volgens de regels
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moet. Zo worden bijvoorbeeld de
gasleidingen in de snackwagen elk jaar

Stand van zaken rechtszaak

afgeperst, terwijl één keer in de drie jaar
gebruikelijk is. Frituurolie wordt vaak

Zoals bekend zijn de wijkraad en omwonenden in

eerder ververst dan voorgeschreven. Het

beroep gegaan bij de rechter tegen het verlenen van

eerder verversen van de frituurolie is

de standplaatsvergunning omdat die in strijd is met

gezonder maar voorkomt ook dat de

het bestemmingsplan. Op 26 september diende de

snackwagen gaat stinken.

zaak. Op dat moment was de standplaatsvergunning

Op woensdagen en donderdagen kan je

Manfriet gaat er trouwens prat op dat hij

- die was verstrekt voor een jaar - al verlopen. Een

doorgaans Manfriet tussen 11.00 en 17:00

verse friet serveert en geen diepvries. En

nieuwe aanvraag was echter ingediend waarvan de

uur vinden op de Vondellaan. De

omdat hij lage vaste lasten heeft, kan hij

gemeente aangaf dat die zou worden gehonoreerd.

snackwagen is door zijn kleur en zijn

zijn snacks voor een bescheiden prijs

Om de zaken niet nodeloos ingewikkeld te maken

model een opvallende verschijning. In

aanbieden.

heeft de rechter voorgesteld om de zaak aan te

tien weken tijd heeft Manfred Vonk, de

houden totdat de eventuele bezwaren tegen de

man achter Manfriet, een oude Citroën

Als de heer Vonk ‘s avonds thuis komt

nieuwe vergunning zijn ingediend. Alle partijen

HY bestelbus uit 1962 omgebouwd tot

wordt de snackwagen leeggeruimd en

hebben daarmee ingestemd. Overigens stelde de

een kleine, maar volwaardige

schoon gemaakt. Daar is hij dan snel

rechter eveneens vast dat de standplaatsvergunning

snackwagen. Op facebook staat daarvan

twee uur mee bezig. ‘s-Ochtends wordt

en het bestemmingsplan strijdig zijn.

een fotoverslag. De heer Vonk sleutelt

de snackwagen weer ingeruimd. Al met al

Inmiddels is een omgevingsvergunning

graag aan oldtimers en op dit moment is

maakt hij lange dagen. En dan kan het

aangevraagd om te mogen afwijken van het

hij bezig één om te bouwen tot een

voorkomen dat je een hele dag bij 20

bestemmingsplan. Die aanvraag is in procedure en

grotere snackwagen. Die is niet bedoeld

graden vorst op je standplaats staat en er

die kan nog wel enige maanden duren. Welk gevolg

voor de Vondellaan maar voor de

geen klant komt. Gelukkig is dat een

dat heeft voor het verloop van de zaak was eind

evenementen waarvoor hij regelmatig

uitzondering. Manfriet had zichzelf drie

november nog onbekend. Als die

wordt gevraagd.

jaar geven om het bedrijf van de grond te

omgevingsvergunning wordt verleend dan is de

krijgen en tot zijn tevredenheid gaat het

strijdigheid van de standplaatsvergunning met het

Na een loopbaan in de

na twee jaar al beter dan hij had

bestemmingsplan opgeheven en kan die in stand

levensmiddelenbranche en in de bouw

verwacht.

blijven.

verloor de heer Vonk door de stagnatie in
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Zoals veel ondernemers heeft de heer
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Het afgelopen jaar heeft u met
regelmaat in het Wijknieuws kunnen
lezen over het bezwaar dat wijkraad
en omwonenden hebben tegen het
verlenen van een
standplaatsvergunning aan de Joost
van den Vondellaan voor een
snackwagen. Formeel heeft dat
geleid tot een geschil tussen de
wijkraad en omwonenden enerzijds
en de gemeente anderzijds. En de
ondernemer van wie de snackwagen
is? Die staat langs de kantlijn en ziet
met lede ogen aan hoe de strijd zich
voltrekt. Het werd eigenlijk eens
hoog tijd om eens wat meer te
weten te komen over deze
gemangelde ondernemer.

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!

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

Van de stadsdeelmanager

Geen gebrek aan actie in Noordwest

C

Crisis? Noordwest Apeldoorn laat gelukkig (nog) een heel
ander beeld zien. Enkele weken geleden bezocht het hele
college op uitnodiging van de wooncorporaties de wijk Orden.

daarnaar toe. Vervolgens worden de woningen die zij achterlaten

Woning het college over het op handen zijnde renovatieproject van de

gesloopt en wordt op die plek een nieuw winkelcentrum gebouwd.

180 woningen in de Schildersbuurt. Daarna bezochten we de

Vervolgens verhuizen de winkeliers van het oude winkelcentrum naar

Hobbemalocatie waar binnenkort zowel huur- als koopwoningen

het nieuwe en wordt het oude winkelcentrum verbouwd tot een

worden gebouwd (zoekt u nog een woning? Dit is een hele mooie

gezondheidscentrum met meerdere huisartsen, een apotheek, een

locatie). Daarna reden we langs de Frans van Mierisstraat waar de

fysiotherapeut etc.

beek boven de grond wordt gebracht. We bezochten het

Ook elders in Noordwest gebeurt het nodige. Denk bijvoorbeeld aan

Sprengendorp waar de woningen allemaal net grootschalig zijn

de op dit moment onderhande zijnde aanleg van het voorplein van

gerenoveerd en binnenkort de buitenruimte aan de beurt komt. Ook

park Berg en Bos, dat zelf ook een grote renovatie heeft ondergaan,

het pand van de belangenvereniging is pas geleden totaal nieuw

inclusief de aanleg van de mooie nieuwe speelplek ‘cool nature’. En

opgebouwd en staat er nu weer puik bij. Toen via de

denk ook aan de grootscheepse wegrenovatie in het Sprengenbos. En

Sprengenparklaan (waar de verdere renovatie van de mooie oude

vergeet ook niet de nieuwbouw van De Groene Hoven in Kerschoten.

portiekflats even stil ligt vanwege de vleermuizen) langs de

De woningen zijn vrijwel allemaal gereed en het nieuwe wijkcentrum

fantastisch mooi ontworpen velden tussen de gerenoveerde flats aan

is al vol in gebruik. De woningen van De Vlijt 1 aan het kanaal krijgen

de Germanenlaan. Daarna naar het Ordense jeugdhonk ‘7312’

ook vorm (ik ben benieuwd naar de verbouw van het behouden

waarvoor de verbouwing van een deel van de Spitsbergenschool net is

pakhuisje). En, om voor mijzelf dicht bij huis te blijven: de

afgerond èn nog een blik op de Koning Willem III kazerne waar men

Heuvellaanschool ‘verbouwt’ het schoolplein.

ook al aardig opschiet met de grootschalige renovatie en nieuwbouw.

Alles bij elkaar een bijzonder indrukwekkende opsomming van

Een week later mocht ik aanwezig zijn bij de eerste steenlegging van

bouwactiviteiten. Als het inderdaad zo is dat vooral activiteit leidt tot

de woningen van De Woonmensen op de zogeheten Caretexlocatie.

economisch herstel, dan lijkt het erop dat we de crisis weer snel te

Dat ‘eerste steen’ was wel heel symbolisch want een deel van de

boven komen. In ieder geval in Noordwest.

woningen was al als paddestoelen de grond uit geschoten (mooi te
zien vanaf de ring). Deze woningen zijn de eerste stap in een hele

José Cvetanovic, stadsdeelmanager Noordwest

keten van ontwikkelingen: zodra de woningen gereed zijn verhuizen

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

de bewoners van de woningen die elders in Orden gesloopt worden

U kunt mij volgen op Twitter: gemapeldoornnw

Rabobank sluit steeds meer pin automaten

I

In de maand oktober werden wij door diverse wijkbewoners
gebeld met de mededeling dat de mogelijkheid van
geldopname aan de Jacob Catslaan op 1 november 2012 niet
meer mogelijk is. Eerder werd al de mogelijkheid van opladen
van de pinpas opgeheven.

mevrouw Lammens, Directielid. Uitvoerig heb ik met haar
gediscussieerd over deze en eerdere sluiting. De reden van sluiting
zou zijn dat de locatie niet tegen ramkraken te beveiligen zou zijn en
het gevaar van ramkraken voor de bewoners van de bovenwoning te
groot zou zijn. Ook liet zij zich ontvallen dat er economische motieven
waren voor de sluiting (misschien de hoofdoorzaak?). Ook werd

De wijkbewoners zijn van mening dat de banken en met name de

aangevoerd dat er weinig gebruik werd gemaakt van deze locatie, niet

Rabobank, de serviceverlening aan haar klanten steeds verder

zo vreemd als de wegen opgebroken zijn. Niettemin heb ik in de

inkrimpen.

maanden ervoor meestal wachtenden aangetroffen bij de automaat.

Om reden dat de wijkraad opkomt voor de leefbaarheid in de wijk

De directie van de Rabobank was niet van plan op het besluit terug te

werd ons gevraagd contact op te nemen om één en ander onder de

komen. Wel wilde men mijn suggestie om binnen de Spar supermarkt

aandacht van de Directie van de Rabobank te brengen. Uiteraard

(uiteraard na overleg met de eigenaar), een geld opnamepunt te

hebben wij aan de verzoeken gevolg gegeven. In eerste instantie werd

maken overwegen.

ondergetekende gebeld door een medewerkster die simpelweg

Uiteraard hebben wij voor publicatie mevrouw Lammens nogmaals

meedeelde dat het beleid was om automaten die onrendabel waren

gevraagd om het standpunt van de Rabobank op sluiting te

te sluiten.

verduidelijken en ons nader te informeren ten aanzien van een

Met die mededeling werd geen genoegen genomen, op een tweede

opname punt bij bijv. De Spar.

mail werd ik gebeld (en niet zoals gevraagd per brief of mail) door

De directie van de Rabobank reageerde daarop als volgt:
wordt vervolgd op pag. 7
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een wegenproject. Vervolgens informeerde de directeur van De Goede
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Op de fiets of weg ernaar toe moesten we twee keer omrijden voor

WIJKRAAD DE SPRENGEN
WIJKNIEUWS

6

Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

vervolg pag. 5
De veiligheid voor de omwonenden van

1 november 2012 te sluiten. Daarnaast is

voor gekozen. De redenen hiervoor zijn de

geldautomaten staat bij de Rabobank op

het inderdaad ook zo dat het aantal

spreiding van de huidige geldautomaten,

nummer 1, aldus Emmy Lammens

pintransacties bij deze automaat in de

de kosten voor het plaatsen van een

directeur bij de Rabobank. Het is voor ons

afgelopen twee jaar veel minder is

geldautomaat en de beperktere toegang

erg belangrijk dat wij de veiligheid van de

geworden. Steeds meer klanten kiezen

toe de geldautomaat in verband met de

mensen die vlakbij een geldautomaat

bijvoorbeeld voor internetbankieren. Wij

openingstijden van de supermarkt. De

wonen kunnen garanderen. Op de locatie

hebben ons besluit dus genomen op

dichtstbijzijnde geldautomaten van de

aan de Jacob Catslaan konden we die

basis van cijfers over een langere periode.

Rabobank zijn aan Marktplein 40 of

veiligheid niet langer garanderen en dat

De suggestie voor een geldautomaat in

Ordenplein 10a.

is dan ook de hoofdoorzaak om de

de Spar supermarkt hebben we

geldautomaat op deze locatie vanaf

overwogen, maar hier hebben wij niet

Cor Bouman

De wijk door de jaren heen
en dat de kabels nog boven de grond over
de straat heen lopen. Als we de oude
kaart en de nieuwe foto met elkaar

Kijkend naar de oude foto valt als eerste

niet zo veel veranderd te zijn, het zit

op hoe leeg de zijkanten van de weg

vooral in de kleine dingen. Een aantal

zijn..... geen geparkeerde auto’s. Verderop

huizen zijn in de loop van de jaren wit

is maar één auto te zien. Als we goed

geverfd, bij het eerste huis links is de

kijken zien we achter deze auto een trein

balustrade van het balkon vervangen,

vermoed dat dit heeft gestaan op de plek

passeren op het spoor langs de Koning

hebben de kleine raampjes plaats

van Badhuisweg nummer 95 waar in 1988

Lodewijklaan. Ook zien we een mooie

gemaakt voor grote ruiten en het tuinhek

een nieuw huis is gebouwd.

straatlantaarn op de hoek van de straat

is weg. Waar nu de grindberm en de
stoep lopen, liep vroeger de tuin gewoon

Mocht u nog leuke oude plaatjes (foto’s

tot aan de straat. Ook is te zien dat het

of ansichtkaarten) hebben van plekken

zwarte paaltje dat op de oprit staat van

uit de wijk die leuk zouden zijn voor het

nummer 19 van de Sumatralaan (huis

Wijknieuws, dan houd ik mij erg

meest rechts op de foto) nu nog

aanbevolen om deze een keer te

aanwezig is. Bij verschillende huizen zijn

gebruiken voor deze rubriek. Mijn contact

tuinhekken in de loop van de tijd

gegevens staan voor in het Wijknieuws.

verdwenen, waar ze bij anderen juist
geplaatst zijn. Ook het groen aan de

Danielle Engels

linkerkant van de weg is verdwenen. Ik

Vijfde lustrum wijkraad

Z

Zoals u in het vorige Wijknieuws kon
lezen bestaat de wijkraad volgend
jaar 25 jaar. Met een aantal
activiteiten zullen we daar bij stil
staan. Voor een aantal activiteiten
hebben we uw hulp nodig.

grens tussen onze wijken, de Koning
Lodewijklaan. De beoogde datum is
14 september.
Voor deze dag zijn wij dringend op zoek
naar mede-wijkbewoners die daar samen
met ons de schouders onder willen
zetten. We hebben al wat ideeën, maar

Donaties
Een financiële bijdrage, waarmede onder meer
een deel van de uitgave van Wijknieuws 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.

We willen ook een grote activiteit

nieuwe ideeën zijn van harte welkom. De

organiseren voor u als bewoner. Om die

Koning Lodewijklaan is lekker lang, dus er

grootser te kunnen aanpakken

is plaats voor veel activiteiten. Wilt u

Datum

Initialen:

Euro

organiseren we die samen met collega-

meer weten of weet u al meteen dat u

16-10-2012

B.H.-S..

25,00

wijkraad De Naald, die volgend jaar ook

meedoet, aarzel dan niet om contact op

22-10-2012

P.J.M. B..

30,00

zijn 25-jarig bestaan viert. De plaats voor

te nemen met Roelof Boekhold (055-

09-11-2012

H. M.-S.

25,00

de activiteit ligt dan voor de hand: op de

3556003; wijkraad@roelofboekhold.nl).

WIJKRAAD DE SPRENGEN

vergelijken lijkt er op het eerste gezicht
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Onze wandeling brengt ons deze
keer in de Badhuisweg ter hoogte
van kruising met de Sumatralaan.

Verzekeren?
Pensioen regelen?
Hypotheek regelen?
Prima, maar kies eerst een
goede adviseur!

WIJKRAAD DE SPRENGEN

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

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

Een bijzondere wijkbewoner
waar ik u graag over vertel

D

Dit keer had ik een afspraak met Adri Post.
Getipt door één van mijn collega
bestuursleden heb ik een afspraak gemaakt
met de heer Adri Post, een wijkbewoner,
kunstenaar met een levensverhaal waarmee
een boek gevuld kan worden. De tip van
mijn collega blijkt een schot in de roos.
Dat ik in een soort museum/huiskamer van de
familie Post werd ontvangen met beelden,
maskers en gebruiksvoorwerpen zelfs uit 800
voor Christus had ik niet verwacht. U begrijpt,
het was voor mij een complete verrassing.
Adri heeft mij vol enthousiasme laten kennis
maken met etnografica van volkeren uit
Suriname, Afrika, Nieuw Guinea en Indonesië.
Grote problemen ontstonden rond de bevordering

Betekenisvol werk bij het begeleiden van

Waar een ander vakantiefoto’s aan de wand

van leerlingen, waarbij het er om ging of de

leerlingen werk

heeft hangen zijn deze herinneringen bij de

lerarenvergadering of de regering onder leiding

Toen de familie Post na Paramaribo in Apeldoorn

familie Post tastbare herinneringen.

van premier Pengel de overgang van een leerling

ging wonen werd Adri leraar op de Koninklijke

Adri heeft zijn steentje bijgedragen aan de

naar een volgend schooljaar bepaalde. Naar

Scholengemeenschap Apeldoorn (KSA). Ook

ontwikkeling van Suriname door samen met

aanleiding van het conflict ontstond onder

binnen het lesgeven speelde de open, intuïtieve

anderen de Surinaamse Academie voor beeldende

andere de grote lerarenstaking die, na uitgegroeid

benadering waar Adri in Suriname in gegroeid

kunsten op te richten die nog steeds bestaat en

te zijn tot een algemene landelijke staking, leidde

was een doorslaggevende rol. Het meedoen van

gesetteld is in een gebouw aan de Waterkant in

tot het ontslag van de regering Pengel. Het een

tekenen en kunstgeschiedenis als

Paramaribo. Adri heeft hier ook een aantal jaren

en ander was er de oorzaak van dat de familie

eindexamenvakken voor HAVO en Atheneum op

les gegeven in aquarelleren en kunstgeschiedenis.

Post intens meeleefde met de Surinaamse

de KSA al in het begin van de zeventiger jaren,

De familie Post heeft boeiende jaren

bevolking en er ook een blijvende liefde aan het

heeft daarbij een rol gespeeld.

meegemaakt in Suriname. Adri’s hoofdbaan was

land aan over heeft gehouden.

Het zelf maken van kunst ging vanzelfsprekend

bij het toen pas opgerichte F.C. Miranda Lyceum

onverminderd door. Adri exposeerde zijn werk op

waar gestart werd met 10 brugklassen, later

Passie voor tekenen en schilderen

vele plaatsen zoals bijvoorbeeld in Amsterdam

groeide de school uit tot een

Vanzelfsprekend lag Adri’s liefde als teken- en

bij Galerie Petit en in combinatie met de leden

scholengemeenschap voor gymnasium, H.A.V.O.

kunstgeschiedenis leraar ook bij tekenen en

van de Apeldoornse kunstenaarsverenigingen de

en Atheneum van plusminus 2000 leerlingen.

schilderen. Dankzij een vleermuisbeet in het

Bent, Split, Arti Nova en nu de Apeldoornse

oerwoud was Adri voor drie maanden gebonden

Ateliers.

aan het ziekbed, waardoor hij alle gelegenheid

Hij heeft ook een aantal boeken geïllustreerd,

kreeg om langzaam en bedachtzaam te tekenen.

was lid van de Nederlandse vereniging van

Op de academie in Den Haag had hij hier geen

illustratoren, waarmee hij o.a.in het stedelijk

tijd en gelegenheid voor gehad. Er ontstonden

museum in Amsterdam exposeerde. Hoe dan

uitvoerige pentekeningen die vanuit een

ook, de wijze waarop hij werkt maakt hem, soms

intuïtieve aanpak ontstonden. Bosnegers die de

en toch ook wel vaak, gelukkig. Inleving en

producten zagen konden maar nauwelijks

gestaag doorgaan met werken staan hierbij hoog

begrijpen dat het voor een bakra (Hollander)

in het vaandel. Na een aantal jaren gewerkt te

mogelijk was om de belevingswereld van de

hebben op het atelier Marialust, werkt Adri nu

bosneger weer te geven. Adri had door deze

weer, in verband met ‘klein ’werk, in zijn

ervaring prachtige gelegenheden om op zinnige

huisatelier.

wijze les te geven aan bijvoorbeeld academieleerlingen. Eenmaal in Apeldoorn won hij met

Activiteiten op dit moment

zijn ‘bosneger Surinaamse tekeningen’ de

Vooral voor de Surinaamse kinderen en om het

culturele aanmoedigingsprijs voor beeldende

werken naar levend model op peil te houden,

kunst, die toen nog in Apeldoorn bestond.

heeft Adri vanaf 2004 op iedere dinsdagmorgen
wordt vervolgd op pag. 11
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voorwerp een herinnering kleeft uit een ver land.
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Het bijzondere van dit ‘museum’ is dat aan ieder
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vervolg pag. 9
in de Matense Stolp, binnen het verband

Heeft u belangstelling voor een –aquarel

van een aantal zeer enthousiaste

portret– dan kunt U contact opnemen met

portrettekenende en schilderende

Adri Post, telefoonnummer 055-3555100.

collega’s, portretten geaquarelleerd voor

Het is de bedoeling dat er op een

de Stichting Surflandria. Deze stichting

dinsdagochtend wordt geposeerd. De

zorgt ervoor dat basisschoolleerlingen in

kosten zijn 75 euro bij afname van het

Paramaribo om de andere dag een

portret. De belangstelling is groot dus houd

warme maaltijd krijgen.

u er rekening mee dat er een wachtlijst is.

Een meer bekend doel is de Stichting
Kleef. Deze Stichting heeft als doelstelling

Adri, hartelijk dank voor deze inspirerende

mensen met kanker en hun naasten te

avond en jullie hartelijke ontvangst.

ondersteunen bij het optimaal houden
van de kwaliteit van leven.

Hanneke Dusseldorp

Van de wijkagent

D

politie is het belangrijk dat mensen een

probeert de

duidelijke omschrijving kunnen geven

politie om zoveel

van de gestolen bezittingen. Dit is niet

mogelijk op

alleen nodig voor de opsporing van de

meldingen van

goederen, en daarmee van de dader, maar

(vuurwerk)

ook om gestolen spullen die

overlast in de

teruggevonden zijn, terug te kunnen

wijk te reageren. De politie kan echter

geven aan de eigenaar.

niet bij iedere melding ter plaatse komen.

Uit analyses blijkt dat vooral sieraden,

Onze prioriteit ligt bij meldingen waarbij

‘Vanaf morgen lekker genieten van een

geld, computers (ook laptops) en

er met vuurwerk vernielingen worden

weekje op de lange latten’ of ‘Lekker even

communicatieapparatuur favoriet zijn bij

aangericht. Daarom doe ik een beroep op

in de zon in Turkije’. Hoe onschuldig het

de woninginbreker. De politie adviseert

iedereen. Ouders zijn verantwoordelijk

ook lijkt, het aankondigen van een

om van sieraden foto’s te maken en van

voor hun eigen kinderen en in de buurt

vakantie op Facebook of Hyves werkt

apparaten in elk geval de serienummers

kunt u elkaar aanspreken wanneer

inbraken in de hand. De moderne inbreker

te noteren. Van mobiele telefoons is

grenzen dreigen te worden overschreden.

maakt steeds meer gebruik van de sociale

vooral het zogeheten IMEI-nummer van

Vernielingen aan onze eigen spullen

media en vindt op een sluwe manier, van

belang. IMEI-nummers staan vermeld op

vinden we allemaal onacceptabel. Laten

achter de computer, zijn doelwit.

de verpakking en in de telefoon.

we samen dan ook actie ondernemen bij

De inbreker zoekt via sociale media naar

Laptops, tablets en andere digitale

elke dreigende vernieling, ongeacht of

mensen die kun vakantieplannen

apparaten zijn vrij eenvoudig te voorzien

het om particulier of gemeente

aankondigen. Met zoektermen zoals

van ‘track en trace’ software. Dankzij deze

eigendom gaat.

‘vakantie’ en ‘zon’ kunnen inbrekers

software, die gebruikt maakt van de GPS

achterhalen op welk adres mensen afwezig

zender van het apparaat, kunt u vanaf

Tips met betrekking tot de verkoop of

zijn. Het is dan ook verstandig om niets

een andere computer zien waar de GPS

opslag van illegaal vuurwerk kunt u aan

over de vakantieplannen aan te kondigen.

(en dus het apparaat) zich bevindt. Meer

mij doorgeven of anoniem melden via

Bespreek dit als ouder ook met uw

informatie hierover is via de verkoper van

Meld Misdaad Anoniem, tel: 0800-7000.

kinderen; juist zij communiceren veel op

het apparaat of via internet te krijgen.

Voor overige vragen kunt u altijd bij de

Facebook en Hyves. Niemand zit erop te

Tenslotte adviseer ik u om niet te veel

politie terecht via het telefoonnummer

wachten om na de vakantie thuis te komen

contant geld thuis te bewaren en om

0900-8844.

in een huis waarin is ingebroken, toch?

waardevolle spullen niet in het zicht te

Hebben uw spullen een nummer?

leggen. Meer preventietips zijn te vinden

Ik wens u fijne feestdagen toe en vooral

op www.politiekeurmerk.nl.

een veilig en goed begin van het nieuwe

Daarnaast wil ik U wijzen op het belang

jaar!

om uw spullen te registreren. Als er thuis

Jaarwisseling en vuurwerk

wordt ingebroken, is dat erg vervelend.

Tot slot wil ik nog even ingaan om de

Ronald de Man, Team Apeldoorn Noordwest

Iedereen wil het liefst dat de politie de

naderende jaarwisseling en de, daaraan

Vosselmanstraat 201, 7311 CL Apeldoorn

dader zo snel mogelijk oppakt en de

verbonden, overlast van vuurwerk. Naast

Tel. 0900-8844 Twitter: @polsprengen

gestolen spullen terugvindt. Voor de

het opsporen van illegaal vuurwerk

E-mail: ronald.de.man@no-gelderland.politie.nl
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De donkere dagen zijn weer
aangebroken. Een tijd waarin we het
in huis gezellig maken en ook een
tijd waarin mensen er voor een
(wintersport) vakantie even
tussenuit gaan. Voor inbrekers weer
een ideale periode waarin zij hun
slag kunnen slaan.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Vanaf morgen lekker genieten van een weekje op de lange latten...

Orpheus, een organisatie die leeft

WIJKRAAD DE SPRENGEN

S

Sinds 1 oktober 2011 zwaait Meta
Neeleman, als opvolger van Gerda
Kroeze, de scepter in de schouwburg.
Hoogste tijd dus om als Wijkraad de
Sprengen kennis te maken met Meta.
Je hoeft de krant maar open te slaan en
er staat wel ergens iets geschreven over
onze schouwburg en dikwijls gaat het
niet over de prikkelende voorstelling
maar over een politieke discussie over
gemeentesubsidie aan Orpheus, de
schouwburg die met zwaar weer te
kampen heeft. Heel begrijpelijk zegt
Meta, er gaat jaarlijks veel
gemeenschapsgeld naar Orpheus. Bij
binnenkomst vorig jaar kon zij helaas
niet anders dan een aanvullende
subsidie aanvragen bij de gemeente
Apeldoorn.

muziek meer gedurende het weekend.

rekening mee gehouden. Voor een flink

Meta vertelt: ‘Van theater word je niet rijk.

aantal voorstellingen in Orpheus zijn CKV-

Orpheus als conferentiecentrum hebben wij

kaarten beschikbaar. De scholieren kunnen

nodig om financieel in evenwicht te komen.

voor een speciaal tarief een voorstelling

Meer acquisitie op het congresdeel. Een

bezoeken en zij krijgen hiervoor CKV-

goede marketing zet de veelheid van

studiepunten.

mogelijkheden voor het houden van een

Om meer jongeren enthousiast te maken

congres, evenement, bedrijfspresentaties en

voor de theaterwereld is contact gezocht met

niet te vergeten de bedrijfsfeesten op de

scholen. Helaas is dit nog niet echt van de

kaart‘. De locatie is er bijzonder geschikt voor

grond gekomen, de scholen zijn jammer

dankzij de veelzijdigheid van het pand, de

genoeg lang niet allemaal geneigd hier

zeer goede keuken, de centrale ligging en de

energie in te steken.

parkeergarage erbij.

Gelukkig kan men met cabaret vaak ook veel
jongere bezoekers binnen krijgen.

Dat betekent niet dat er tijdens de
doordeweekse dagen geen theater is. Trots

Orpheus biedt haar gasten een compleet

vertelt Meta dat ‘Lord of the Dance’ zowel

programma. Tijdens de pauze van de

donderdag 15 als ook 16 november een vrijwel

voorstelling kunt u een drankje nuttigen en

volle Wegenerzaal oplevert.

na de voorstelling is er ‘de nazit’ waarbij
onder het genot van een hapje en drankje

WIJKNIEUWS
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Naast de financiële uitdaging waar Meta en

gelegenheid is om met uw vrienden,

haar team voor staan heeft zij ook de

bekenden en andere bezoekers na te praten

uitdaging de schouwburgbezoeker een

over de voorstelling.

aantrekkelijk programma aan te bieden.

Om uw avond uit helemaal compleet te

Rekening houdend met de smaak van de

maken kunt u voorafgaande aan de

gasten, het wat behoudende publiek uit

voorstelling genieten van het theatermenu

Apeldoorn en regio, worden er bij het

met Veluwse streekgerechten. Er wordt

schrappen van voorstellingen geen

zoveel mogelijk gewerkt met biologisch of

concessies gedaan aan de kwaliteit van het

duurzaam geproduceerde ingrediënten. Een

jaarprogramma.

nieuwe actie om de gast een optimale avond
aan te bieden.

Meta Neeleman

Bij de inkoop van voorstellingen worden, voor
Apeldoornse begrippen, hippe voorstellingen

De kleine zaalkaart

Wij werden op vrijdagmiddag door Meta

en grote musicals meestal niet aan het begin

Om onbeperkt gedurende één theaterseizoen

hartelijk ontvangen op haar kantoor. Een zeer

van de tournee geprogrammeerd. Dat past

te kunnen genieten van toneel, cabaret en

enthousiaste schouwburgdirecteur ‘Ik heb de

bij het Apeldoorns publiek, dat vaak wat

klassieke muziek in de Hanoszaal is er de

leukste baan ‘ever’. Bij haar aantreden in de

afwachtend is en dan eerst de recensies

mogelijkheid een ‘kleine zaalkaart’ te

nieuwe functie als schouwburgdirecteur

rustig kan bekijken. Daarbij is het de

bestellen voor 125 euro. Met deze kaart kun je

kreeg de goedlachse Meta de opdracht mee:

doelstelling van Meta om verhoudingsgewijs

naar alle concerten en voorstellingen die in

‘Zorg dat Orpheus financieel stabiel wordt’.

gezonde inkoopprijzen voor de voorstellingen

de Hanoszaal worden geprogrammeerd. Een

Dit lijkt ons, Hanneke en Joyce van de Wijkraad,

te realiseren. In de Stentor van het

aanrader voor de liefhebber. Meta laat ons

een heel moeilijke, maar uitdagende klus.

afgelopen jaar hebben wij gelezen dat Meta

weten dat deze actie inmiddels succes heeft.

een keiharde onderhandelaar kan zijn.
De uitdaging

Het programma

Zorg dat Orpheus financieel stabiel wordt!

Enthousiast laat Meta weten dat op de avond

Om financiële risico’s te vermijden en de

Het is duidelijk dat de schouwburgbezoeker

waarop wij bij haar op bezoek zijn 3

bezoekers een kwalitatief goed programma

ook last heeft van de recessie en wat

voorstellingen gelijktijdig plaats vinden en

voor te schotelen wordt keihard

terughoudender is om een kaartje te kopen

dus 3 zalen bezet zijn. Dit komt een efficiënt

onderhandeld met de impresariaten. ‘Zij

voor een voorstelling. Om het gebouw en het

gebruik van het gebouw ten goede.

komen als een soort vertegenwoordiger hun

personeel toch optimaal te benutten is het

product aanprijzen. De taak van mij en mijn

speerpunt van Orpheus de meer zakelijke

De leeftijden van de bezoekers zijn

team is te zorgen voor een gezonde in– en

activiteiten zoals congressen tijdens de

afhankelijk van de aard van de voorstelling.

verkoop van theaterplaatsen in een

werkdagen in te plannen en theater en

Daar wordt bij de programmering ook

schouwburg met een optimale gastvrijheid.’

Daarnaast is Orpheus lid van het lokale
samenwerkingsverband Culturele
Instellingen Apeldoorn (CIA). Een verband
waarin Orpheus, Cultuur Onder Dak
Apeldoorn (CODA), Markant (het Centrum
voor Kunsteducatie Apeldoorn) en Gigant
(Podium en Filmtheater), waar mogelijk is,
samenwerken.
Het gebouw en de parkeergarage
Het gebouw en de parkeergarage van
Orpheus zijn van de gemeente Apeldoorn.
Voor het gebouw betaalt Orpheus jaarlijks
een huurbedrag aan de gemeente. De
klein aantal vrijwilligers. Een aantal leden van

Ter afsluiting

de Vereniging ‘Vrienden van Orpheus’ verricht

Na 13 maanden is Meta nog steeds heel

Naast de huurpenningen is het onderhoud

hand- en spandiensten in de artiestenfoyer

enthousiast. ‘Altijd is er dynamiek in het

van het pand een stevige aanslag op het

en bij de uitgifte van de parkeerkaarten.

pand’.
Met veel plezier komt Meta iedere dag vanuit

budget van Orpheus, volgens Meta. ‘Onlangs
is er veel gedaan aan het onderhoud van de

Nabije toekomst

haar woonplaats Baarn naar Apeldoorn om

buitenkant van het schouwburgpand, dit is

De nieuwe theatergids voor het seizoen

‘de leukste baan ‘ever’’ een gezicht te geven.

belangrijk want we hebben een kostbaar en

2013/2014 is in voorbereiding. De meeste

Naast haar werk vindt Meta nog tijd en

mooi gebouw’.

voorstellingen voor de Wegenerzaal zijn

energie om een andere uitdaging aan te

Vervanging van de lichte, maar vlekgevoelige

inmiddels ingekocht. In het voorjaar worden

gaan. Als zij met haar training op schema

vloerbedekking staat nog op de wensenlijst.

de overige voorstellingen ingepland. Dit

blijft dan treft u haar op 6 februari 2013 aan

hoort ook bij een schouwburgdirecteur, lang

de start van de 25ste Midwintermarathon.

Het team rondom Meta

vooruitdenken en de juiste keuzes maken

Een super prestatie.

Schouwburgdirecteur betekende een nieuwe

voor de gasten van het volgende seizoen.
Wij bedanken Meta voor het inspirerende

rol in het leven van Meta. De ervaring die zij
tot dan toe had met een schouwburg is het

Zo wordt er momenteel ook gewerkt aan een

gesprek dat we met haar hebben gehad en

bezoek van 6 à 7 keer per jaar. Bij haar

nieuwe website die vanaf komend voorjaar

wensen haar veel succes met haar

aantreden is besloten een extern adviseur

gebruikt kan worden om nog makkelijker uw

uitdagende klus om samen met haar team

aan te trekken die Meta wegwijs moest

theaterbezoek te regelen.

van Orpheus een financieel stabiele
organisatie te maken.

maken in de in de theaterwereld. Weldra had
Meta in de gaten dat het team van

Jaarlijks wordt de balans opgemaakt en

medewerkers ook veel kennis in huis had en

gekeken of voldaan is aan de

stond te popelen Meta hiermee te

prestatieafspraken die met de gemeente

ondersteunen.

Apeldoorn zijn gemaakt. Het lijkt ons een

Het gevolg hiervan is geweest dat de externe

spannende tijd na een jaar van hard werken

adviseur na een middagje is vertrokken en

aan 260 voorstellingen die veelal zo effectief

Meta verder is gegaan in een zeer goede en

mogelijk plaatsvinden in de Rabobank (de

resultaatgerichte samenwerking met haar

middenzaal) en de Hanoszaal.

Hanneke Dusseldorp

Wat kan Orpheus meer
voor de wijkbewoner betekenen?
Een misschien wat onbescheiden vraag van ons aan

team.
In vergelijk met haar voorgangster Gerda

Orpheus kost de gemeente geld, maar levert

Meta wordt beloond. ‘Kan Orpheus, om wat meer

Kroeze legt Meta de verantwoordelijkheden

Apeldoorn ook veel op. De Apeldoornse

binding te krijgen met de bewoners in de directe

meer neer bij haar medewerkers bij wie de

economie heeft er belang bij dat Orpheus zo

omgeving, iets aanbieden in de vorm van een actie

taken horen. Hierdoor ontstaat meer

optimaal mogelijk blijft functioneren. Veel

of iets dergelijks?’ Meta staat hier voor open.

verantwoordelijk maar ook betrokkenheid

middenstanders verdienen hier een boterham

Zij vindt het een goed plan en denkt nog even na

van de medewerker bij het reilen en zeilen

aan en laten we niet vergeten dat Orpheus

hoe het aanbod er uit zou kunnen zien. U leest

van het bedrijf Orpheus. Meta lijkt ons een

Apeldoorn ook werkgelegenheid biedt. Als de

hierover binnenkort meer in ons Wijknieuws of

teamplayer pur sang.

parkeergarage veel gebruikt wordt levert dat

op de website www.wijkraaddesprengen.nl.

Naast de medewerkers kent Orpheus een

de gemeente ook een leuk bedrag op.
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het laatje van de gemeente Apeldoorn.
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opbrengsten van de parkeergarage komen in

Nieuw bestemmingsplan? Opletten!

I

In bestemmingsplannen legt de
gemeente voor haar grondgebied vast
waar welk gebruik is toegestaan en in
welke afmetingen gebouwd mag
worden. Zowel overheden als burgers
moeten zich houden aan wat in
bestemmingsplannen is vastgelegd.

opgesteld is het opletten geblazen. Veel
mensen staan er niet bij stil dat het gebruik
en de bebouwing die volgens het plan op een
bepaalde plaats zijn toegestaan soms (veel)
omvangrijker zijn dan het gebruik dat zij uit
de praktijk kennen. Dat is op zich niet
verkeerd, want zo is het mogelijk om zonder
tijd en geld rovende procedures het gebruik

In onze wijk zijn drie grote

of de bebouwing op terreinen aan te passen

bestemmingsplannen van kracht:

aan gewijzigde omstandigheden.

G het bestemmingsplan Stadsdeel
Noordwest, dat geldt voor onze wijk ten

Het gaat verkeerd als op een zeker moment

westen van de Koning Lodewijklaan;

ontwikkelingen mogelijk blijken die je niet

G het bestemmingsplan Indische Buurt, dat
geldt voor onze wijk ten oosten van de

speelde vorig jaar bijvoorbeeld toen bekend

bieden. Ze verwachten of hopen vaak dat

Koning Lodewijklaan;

werd dat men in de voormalige

anderen hun belang wel zullen behartigen.

politieacademie een groot

Dat blijkt dan achteraf ijdele hoop.

G het bestemmingsplan Beekpark, dat van

WIJKRAAD DE SPRENGEN
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had voorzien en ook niet had gewild. Dat

asielzoekerscentrum wilde vestigen. Meer
recent en dichter in de buurt is de situatie

Bij de opstelling van een nieuw

Elke tien jaar actualiseren gemeenten hun

van het voormalige verzorgingshuis De

bestemmingsplan richt de wijkraad zich

bestemmingsplannen. Laten zij dat na dan

Goede Reede. Nu Atlant de locatie heeft

vooral op de uitgangspunten en de algemene

mogen ze geen leges meer vragen voor

verlaten en er inmiddels een andere eigenaar

opzet van het plan. En natuurlijk krijgen al die

vergunningen die ze op basis van het

is, worden omwonenden zich ervan bewust

onbedoelde negatieve effecten uit het oude

bestemmingsplan afgeven. Die sanctie staat

dat het bestemmingsplan ruimte biedt voor

plan ook de nodige aandacht en proberen we

sinds 1 juli 2008 in de wet en gemeenten

ontwikkelingen die zij liever niet zien.

die te voorkomen in het nieuwe plan. Dat zal

hebben tot 1 juli 2013 de tijd om hun

Hoe het zover kan komen? Daar zijn

niet altijd lukken. De mogelijkheden die het

bestemmingsplannen bij de tijd te brengen.

verschillende redenen voor. Een belangrijke is

bestemmingsplan biedt voor een terrein

In dat kader wordt er nu gewerkt aan het

dat gemeenten graag bestemmingsplannen

bepaalt ook in belangrijke mate zijn waarde.

bestemmingsplan De Parken, Indische Buurt

opstellen die niet te ingewikkeld zijn. Er zijn

Ga je die mogelijkheden beperken, dan zal de

en Beekpark. De afgelopen periode heeft de

binnen en buiten de gemeente veel mensen

eigenaar gecompenseerd willen worden voor

nota van uitgangspunten voor dat plan ter

die met bestemmingsplannen werken (denk

het waardeverlies.

inzage gelegen. De bewoners zijn daarover

maar aan vergunningverleners) en die moet

geïnformeerd en er is een voorlichtingsavond

het werken niet onnodig moeilijk worden

Het is aan bewoners om te onderzoeken welk

geweest. In het voorjaar zal het ontwerp-

gemaakt. Bovendien vinden gemeenten dat

effect een bestemmingsplan heeft op hun

bestemmingsplan ter visie worden gelegd.

hun bestemmingsplannen ook voor de

eigen situatie. En kijk daarbij niet alleen naar

Over een jaar of twee zal de gemeente ook

meeste burgers begrijpelijk moeten zijn. Dus

wat er is, maar vooral naar wat er mogelijk

beginnen met het actualiseren van het

worden bepaalde onderdelen het liefst

zou kunnen worden.

bestemmingsplan Stadsdeel Noordwest.

algemener geformuleerd. Een andere oorzaak

Als een nieuw bestemmingsplan wordt

is dat bewoners vaak onvoldoende tegenspel

Roelof Boekhold

De Sprengen duurzaam

V

Van tijd tot tijd worden wij door
wijkgenoten benaderd met de vraag
of we iets weten over initiatieven in
de wijk rond het thema
duurzaamheid.

Meestal loopt men dan met plannen voor de

Wel zullen we van harte initiatieven uit de

aanschaf van zonnepanelen. De gedachte is

wijk ondersteunen en stimuleren dat

dan dat als je die met meer mensen

geestverwanten elkaar kunnen vinden.

aanschaft, dat een gunstig effect heeft op de

Daarnaast stellen we graag ons netwerk

prijs. Bovendien is het dan wellicht mogelijk

ter beschikking om in contact te komen

om samen meer milieubewuste initiatieven

met andere initiatieven in Apeldoorn.

te ontplooien.
Wilt u graag in contact komen met
Gezien het takenpakket van de wijkraad in

wijkgenoten die ook de duurzaamheid van de

relatie tot het aantal bestuursleden, zal de

wijk willen verbeteren? Neem dan contact op

wijkraad hier niet het voortouw in nemen.

met Joyce Snel (5216715, joyce.snel@chello.nl).
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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

