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Wijknieuws in een nieuw jasje

Zoals elders vermeld in dit blad is 2013
voor wijkraad De Sprengen een jubile-
umjaar. De redactie heeft dan ook ge-
meend dat dit het juistemoment is om
Wijknieuws een opfrisbeurt te geven.
Uitgangspunten daarbij waren: “Het
goede van het oude” behouden, duide-
lijker lettertype, frisse kleuren die aan-
sluiten bij de website en de
mogelijkheid omgrotere foto’s bij de ar-
tikelen te plaatsen.
De redactie is benieuwd naar uw me-
ning als lezer. U kunt deze geven door
een e-mail te zenden aan info@wijk-
raaddesprengen.nl.
U kunt ook gebruik maken van het
Reactieformulier op de site www.wijk-
raaddesprengen.nl.

Cor Bouman

U wist het niet en u kon
het ook niet weten, maar

afgelopen 13 januari was
voor de wijkraad een bijzondere

dag. Het was toen 25 jaar geleden dat de
wijkvereniging Sprengenbos werd opgericht.
De vereniging werd opgericht in reactie op
plannen van de gemeente om ruimte te
bieden aan woonwagenbewoners op een
terrein aan deWaltersingel. De kwestie heeft
lange tijd voor verhitte gemoederen gezorgd.
Uiteindelijk zijn de plannen niet doorgegaan.
De vereniging ontwikkelde zich gaandeweg
van een actiegroep in het Sprengenbos tot
een belangenbehartiger voor de wijk in de
omvang die we nu kennen. Omdat de naam
Sprengenbos daardoor de lading niet meer
dekte, is de naam van de vereniging in 1998
gewijzigd in De Sprengen. En zo heten we
nog steeds.
Vanwege haar belang voor de wijk erkende
de gemeente ons aanvankelijk als Territoriale
Belangenbehartigingsorganisatie (TBBO).
Naderhand is die onhanteerbare kwalificatie
omgezet in ‘wijkraad.’ En ook dat zijn we nog
steeds.
Het afgelopen jaar hebben we u al
aangekondigd dat we op verschillende
manieren bij de bijzondere verjaardag van
onze vereniging zullen stil staan De eerste
uiting daarvan heeft u nu in uw handen: het
Wijknieuws in een nieuw jasje. Onze
vormgever, Qno, heeft op een prachtige
manier vormgegeven wat ons met de
restyling van het Wijknieuws voor ogen
stond.Wij zijn erg verguld met het resultaat
en zijn benieuwd wat u ervan vindt.
Waar we ook verguld mee zijn is dat Orpheus
aan de viering van ons lustrum wil bijdragen
door de bewoners van onze wijk een paar
bijzondere aanbiedingen te doen. De eerste
kunt u lezen in dit Wijknieuws. Het zou leuk
zijn als er meer instellingen of ondernemers
zijn die dit jaar iets bijzonders willen doen
voor hun wijkgenoten.Wij houden ons
aanbevolen!

Over wat we nog meer in petto hebben leest
u elders in dit Wijknieuws. Om al deze
plannen uit te kunnen voeren hebben we wel
de ondersteuning van medewijkbewoners
nodig. Op onze oproep in het vorige
Wijknieuws heeft Roel Hogendoorn uit de
Billitonlaan positief gereageerd. De
kennismaking beviel van beide kanten zo
goed dat hij kandidaat-bestuurslid is
geworden. Kent u Roel nog niet, dan kunt u
op 19 maart kennis met hem maken op onze
jaarvergadering.

Op diezelfde jaarvergadering zullen we ook
afscheid nemen van Hanneke Dusseldorp als
bestuurslid van onze vereniging. Van beide
kanten gaat dat met pijn in het hart, maar
het bleek voor Hanneke steeds moeilijker om
haar werk te combineren met het
wijkraadswerk. Gelukkig zijn we haar niet
helemaal kwijt, want als redacteur zal ze
blijven bijdragen aan onsWijknieuws. Dank
je Hanneke voor je wijze en constructieve
bijdragen in het wijkraadsbestuur!

Roelof Boekhold

Van de voorzitter

Donaties:
De afgelopen maanden ontvingen wij op
bankrekening 52.45.81.541 vanWijkraad De
Sprengen de volgende bedragen, waarvoor
wij de geefsters/gevers zeer erkentelijk zijn.
24-12-12 H.L.M. L. € 25



De wijkvereniging De Sprengen bestaat dit jaar 25 jaar en dat
willen we vieren. Dat doen we trouwens niet alleen, want onze
collega-wijkvereniging van de wijk De Naald bestaat ook 25
jaar. Om onze slagkracht te vergroten hebben we besloten een
aantal activiteiten samen te organiseren.

De volgende activiteiten staan op het programma:
Rondleidingen door de wijk
In samenwerking met het Apeldoorns Gidsen Collectief organiseren
we rondleidingen door onze wijk. Leer onze wijk eens op een andere
en onverwachte manier kennen!

Een jubileumboek
Bij een jubileum hoort een jubileumboek.We besteden daarin
aandacht aan de geschiedenis van onze wijk en van de wijkvereniging.
Daarnaast zullen we op allerlei verschillende manieren naar onze wijk
kijken. De inhoud staat nog niet (helemaal) vast. Van verschillende
wijkgenoten hebben we inmiddels al wat materiaal ontvangen. Onze
hartelijke dank daarvoor! Maar het is natuurlijk nooit genoeg.

Een wedstrijd “Bouwen aan Virtueel De Sprengen’
Over deze wedstrijd kunt u elders in dit Wijknieuws meer lezen.

Een lespakket over burgerschap
Scholen in en rond onze wijk willen we een lespakket aanbieden
waarin burgerschap centraal staat. De wijkvereniging/wijkraad kan
niet bestaan als er geen bewoners zijn die zich willen inzetten voor
het algemeen belang. Vaak leren kinderen wel iets over
besluitvorming op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, maar
hoe je iets voor elkaar krijgt in je eigen leefomgeving weten ze dan
nog steeds niet. Dat is waar het lespakket over gaat.

Een congres
Voor onze relaties en de inwoners van onze wijken organiseren De
Naald en De Sprengen een congres. Het congres zal gaan over de
veranderende relatie tussen overheid en burgers als die overheid
verantwoordelijkheden en initiatieven meer aan burgers over laat. De
gemeente spreekt nu veel over ‘De Andere Overheid’. Is er dan ook iets
als ‘De Andere Burger” en wat betekent dat dan? Gaan we van
burgerparticipatie naar overheidsparticipatie? Allemaal interessante
vragen waar we als wijkraden mee te maken hebben en waarop we
samen met onze relaties en onze wijkgenoten een antwoord op willen
vinden. Het congres zal plaats vinden op donderdag 12 september in
paleis Het Loo.

Een grote bewonersdag op de Koning Lodewijklaan
Samen met De Naald organiseren we een grote bewonersdag op de
Koning Lodewijklaan. Op deze grenslaan tussen onze beide wijken is
genoeg ruimte voor tal van activiteiten. Naast de activiteiten die we
zelf in gedachten hebben, willen we vooral u als wijkbewoner ruimte
bieden om uzelf, uw straat of uw vereniging onder de aandacht te
brengen. Het is niet de bedoeling dat er straks alleen maar een lange
rij kraampjes staat. Nee, er moet ook wat gedaan worden. Of u doet
zelf iets of u laat uw wijkgenoten iets doen. Kortom, er moet beweging
ontstaan. Heeft u een goed idee, neemt u dan contact met ons op.

Instellingen en bedrijven
We nodigen instellingen en bedrijven uit om dit jaar iets aardigs te

doen voor hun wijkgenoten. Zoals u elders in dit Wijknieuws kunt
lezen bijt Orpheus hierbij het spits af.

Tot slot: uw organisatietalent en uw helpende handen gevraagd.
U ziet het, we hebben plannen en ideeën genoeg. Om het allemaal
zelf te organiseren is wat teveel van het goede naast het reguliere
wijkraadswerk. Daarom doen we een beroep op u als wijkgenoot.
Vooral voor de redactie van het jubileumboek en voor de organisatie
van de bewonersdag kunnen we nog goed organisatietalent en
helpende handen gebruiken.Wilt u en kunt u meedoen, neem dan
contact op met Joyce Snel of Roelof Boekhold.

Roelof Boekhold

Activiteiten 25 jaar wijkraad

Opening De Korenaar
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Op 10 januari jl. is basisschool De Korenaar feestelijk geopend
na 2 ingrijpende verbouwingen.

De eerste verbouwing betrof het moderniseren van de dislocatie op
het schoolplein; 4 lokalen ondergingen een metamorfose en werden
aangepast aan de wensen van de school; elk lokaal heeft nu een
schuifdeur en een flinke extra ruimte, waar kinderen in hoeken kunnen
werken en spelen en waar kinderen bijvoorbeeld goed samen kunnen
werken. Deze ruimtes zijn erg belangrijk en passen bij de visie van de
school, waar wordt gewerkt volgens de principes van Ontwikkelings-
gericht Werken. Deze verbouwing is in mei 2012 gereed gekomen.
De tweede verbouwing startte meteen na de zomervakantie en betrof
het aanbouwen van een BSO-lokaal. Hier is nu een mooie ruimte voor
de voor- en naschoolse opvang.Wellicht zal de ruimte ook gebruikt
gaan worden voor een peuteropvang bij de school; op dit moment
wordt er daartoe in de wijk een behoeftepeiling gehouden.
Voor de BSO kiest de school voor een verbinding aan het thema “sport
en spel”. Het afgelopen jaar is er o.m. om die reden behoorlijk
geïnvesteerd in het schoolplein: een grote ruimte met veel sport- en
spelmogelijkheden, met o.m een kunstgrasveld (voetbal en hockey).
Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting van een kleuterplein.
De officiële openingshandeling werd verricht door een van de
pedagogisch medewerksters van de BSO; zij is een van de grote
talenten bij FC Twente.
Omwonenden van de school, die voor deze opening uitgenodigd
waren, gaven aan dat ze het erg plezierig vonden de school nu ook
eens van binnen te kunnen zien.



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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Talent in de wijk
Rond Oud en Nieuw hoorde ik dat
straatgenoten bij hun zoon in Amerika
op bezoek waren. Levine, hun zoon, was
altijd al een fanatiek honkballer en nu
had hij het dus voor elkaar om een
perfecte combinatie van sport en studie
in Amerika te kunnen doen! Daar wilde
ik wel meer over weten..... . Gelukkig
vond Levine het leuk om mee te doen en
wist hij in zijn drukke schema tijd te
vinden om onze vragen te
beantwoorden.

We spreken over grote afstand via de
moderne weg, de pc, met Levine Gabriëls, 19
jaar.We vragen hem naar waar hij vandaan
komt en hoe hij in aanraking kwammet zijn
sport, hoe het allemaal begonnen is. Hij
vertelt:

“Ik heb altijd in Apeldoorn gewoond en in de
wijk de Sprengen, ik woon sinds 2000 aan de
Bosweg en ik ben opgegroeid aan de
Apollolaan. Hier kwam ik in contact met
buurjongens die honkbalden. Door mijn
buurjongens, die ouder waren en waar ik erg
tegenop keek, kwam ik in aanraking met
honkbal en ben zelf toen ik 5 jaar was gaan
spelen bij Robur '58. Sindsdien is honkbal de
grootste passie in mijn leven en voel ik me
helemaal thuis op het veld. Mijn broer heeft
ook een lange tijd gehonkbald.”

Je hebt VWO op de KSG gedaan. Hoe
combineerde je jouw sport met school?
“Bij Robur'58 trainde ik pas echt veel toen ik
in de bovenbouw van de Middelbare school
zat. Toen ik net op de KSG zat probeerde ik te
gaan spelen voor een honkbalschool in
Rotterdam. Als ik daarvoor gekozen had dan
had ik daar bij een gastgezin moeten wonen,
en had ik vanwege het vele trainen geen
VWOmaar HAVO kunnen doen en was ik niet
verzekerd van een basisplaats in het team. Ik
was te jong voor een gastgezin en had het
erg naar mijn zin op de KSG en besloot om
gewoon bij Robur te blijven spelen. Om toch
meer te kunnen honkballen speelde ik vanaf
de vijfde klas in twee teams. In de 5e speelde
ik in een jeugdteam: junioren 1 (vergelijkbaar
met A1) en heren 2. In de 6e speelde ik in
junioren 1 en heren 1. Aan het eind van de 6e
speelde ik alleen nog in heren 1 en stond ik in
de basis 9, elke wedstrijd. De wedstrijden
waren verspreid door heel Nederland omdat
er op het hoogste niveau niet veel teams in
Nederland zijn. Het kost al met al behoorlijk
wat tijd. Daarnaast kost het ook veel geld. De

sport heeft in Nederland een tekort aan
sponsoren wat jammer is, zeker om als land
op hoog niveau te kunnen spelen. Gelukkig is
dat heel anders waar ik nu ben, bij de
Monterey Peninsula College Lobos (MPC
Lobos). Hier is meer geld door de school
geregeld en doen we als team ook nog
allerlei activiteiten om geld op te halen. Het
veld waar ik nu op speel is zeer professioneel
en bij thuiswedstrijden (oefenwedstrijden tot
nu toe, seizoen begint 1 februari) zit ons
stadion vol. Dit zijn een paar honderd man.”

Wacht even, je zit dus op een college in
Amerika, waar precies en hoe heb je dat voor
elkaar gekregen?
“Ik woon nu in Monterey, een stad ongeveer 2
uur met de auto ten zuiden van San
Francisco. Om in deze prachtige stad met veel
hoogtepunten, zoals het mooiste aquarium
van de wereld, een plek te krijgen heb ik wel
het een en ander moeten doen. Het begon al
rond Kerst 2011, op dat moment ben ik al
contact gaan zoeken met de coaches in
California. Ik stuurde filmpjes van mij aan
slag en als een catcher in de hoop dat de
coaches geïnteresseerd zouden zijn. Ik kreeg
response van zo'n 25 coaches en koos
vervolgens voor de leukste school op de
mooiste plek.

Ik ga op het moment naar een Junior College.
Junior College Baseball in California is heel
hoog niveau honkbal. Dat was voor mij
natuurlijk belangrijk. Junior colleges zijn
scholen die twee jaar duren, waar vooral
kinderen komen die te weinig geld hebben
om naar een grote universiteit te gaan. Veel
kinderen proberen hier hoge cijfers te halen
om vervolgens academische of atletische
scholarships (studiebeurs) te krijgen voor
grote universiteiten. Ons team is volledig
vanuit de school georganiseerd, al mijn
teamgenoten gaan dus ook naar Monterey
Peninsula College.

Vanaf september tot Kerst zijn er
selectierondes voor spelers om in het team te
komen. Met dit team begonnen we met zo'n
60 man waarvan er maar 27 in het team zijn
gekomen, de selectie. De hele herfst hebben
we onderling wedstrijden gespeeld en
getraind. Ik zit in die selectie.”

Hoe ziet jouw leven er daar uit?
“Ik heb het de afgelopen tijd heel druk gehad
met trainingen. De hele maand januari zijn er
geen lessen op school en alleen maar

trainingen met het honkbalteam. Om 10 uur
's ochtends moeten we in het klaslokaal zijn
voor besprekingen en tactische coaching,
daarna hebben we krachttraining in de
sportschool en om 1 uur 's middags training
op het veld tot 4 uur. 's Avonds ben ik dan te
moe om nog iets te doen.
In de Spring (lente) begint het
wedstrijdseizoen, dit is overigens al in februari.
Ons weekrooster ziet er dan als volgt uit:
Maandag, woensdag en vrijdag:
School van 8 tot 11, training of onderlinge
wedstrijden van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Krachttraining van 17.00 uur tot 18.00 uur. In
de avond kook ik en doe ik mijn schoolwerk.
Dinsdag, donderdag en zaterdag:
School tot 9 uur. Vanaf 10 uur vertrekken we
naar uitwedstrijden of komen we bij elkaar
als team voor een wedstrijddag.We moeten
2 uur voor de wedstrijd beginnen met in-
trainen. De wedstrijden duren 3 uur. Na de
wedstrijd reizen we terug of gaan we naar
huis bij thuiswedstrijden.
Zondag: vrij (al je schoolwerk, was en
huishouden op orde krijgen).

We spelen dus 3 wedstrijden per week. Bij
sommige wedstrijden vertrekken we een dag
eerder en slapen we in een hotel omdat we
die dag twee wedstrijden achter elkaar
hebben. Die dag hoeven we dan niet naar
school.We spelen in een competitie tegen
andere Junior Colleges, die in principe het
zelfde schema hebben. Het doel is natuurlijk
om zo veel mogelijk wedstrijden te winnen.
De sport wordt zeer professioneel benaderd.
Alleen de beste spelers spelen en de coaches
staan ver boven spelers, terugpraten wordt
niet geaccepteerd.”



Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn
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Laatst was ik in gesprek met een
stedenbouwkundige van de gemeente
Nieuwegein. Zijn stelling was dat wijken
verloederen op het moment dat het
oorspronkelijke stedenbouwkundig plan
wordt aangetast en gewijzigd. Doordat
bijvoorbeeld de mooie lage groenstrook
verwordt tot een ondoordringbaar
heesterbos of doordat groen of brede
trottoirs veranderen in parkeerplaatsen.
De ‘schuld’ hiervoor legde deze
stedenbouwkundige bij de beheerders.
Zij zouden geen geld meer hebben voor
een goed onderhoud of renovatie van de
buitenruimte en zouden te snel
meegaan in de ideeën van bewoners. Dat
lijkt mij te gemakkelijk.Wekelijks zo niet
dagelijks heb ik te maken met het werk
van de beheerders.Mijn ervaring leert
dat zij aan alle kanten bezig zijn om zo
goed mogelijk een match te maken
tussen beleid en (oorspronkelijke) visie
en de veelal logische wensen van de
bewoners. En dat alles ook nog met
steeds bescheidener middelen.

Toch had de stedenbouwkundige volgens mij
wel een punt: een goede stedenbouwkundige
opzet kan een wijk een blijvende waarde
geven.Vanuit mijn dagelijkse werkpraktijk ben
ik tot de conclusie gekomen dat een goede
stedenbouwkundige opzet een opzet is waarin
voldoende ruimte is zodat iedereen elkaar niet
meteen in de weg zit maar waarin ook een
bepaalde intimiteit is, gecreëerd door groen,

water, pleinen of andere,wat ik dan noem
‘zachte’ elementen zodat mensen er plezierig
kunnen wonen en verblijven. En om dan terug
te komen op de titel van dit stukje: het
parkeren van auto’s is hier lastig mee te
combineren. De beste oplossing is nog als
mensen op hun eigen terrein plaats hebben
om de auto neer te zetten. Maar dan moet
het nog best een aardig perceeltje zijn om de
auto naast het huis te kunnen zetten in
plaats van recht voor de voordeur. In wijken
als De Parken, Berg en Bos, De Naald en delen
van de andere wijken in Noordwest lukt dat
meestal nog wel maar ik heb wel eens
nieuwbouwwijkjes gezien waarbij de
mensen niet eens meer uit het raam konden
kijken omdat alle auto’s in hun voortuintje
daar recht voor stonden.Wat ook kan is een
voldoende diepe voortuin met daarvoor weer
een trottoir zodat je elkaar toch kunt spreken
en ontmoeten. Of, een oplossing die
tegenwoordig nog wel eens gekozen wordt:
een aparte parkeerplek aan het eind van de
straat zodat de straat autovrij blijft.

Maar goed, ook in de wijken waarin de straten
meestal ‘autovrij’ kunnen zijn is incidenteel
sprake van parkeeroverlast. In Berg en Bos
gaat het dan bijvoorbeeld om parkeren bij
drukke dagen voor de attracties. Bij De Naald
gaat het om evenementen op en bij het Loo.
Bij De Parken gaat het om open dagen van de
scholen etc. Vraag is wanneer er nu sprake is
van een dusdanige mate van parkeeroverlast
dat het niet (meer) leefbaar is en er

maatregelen
genomen
moeten worden.
Is dat op het
moment dat
bewoners zelf in
hun straten geen
parkeerruimte
meer kunnen vinden? En is de grens dan ook
bereikt als dat bijvoorbeeld alleen op de
zaterdag zo is? Of is het op het moment dat
de straten elk weekend vol staan zodat het
‘zicht’ van de buurt wordt aangetast?Weet u
het antwoord? Ik niet.
De volgende vraag: wie moet bepalen welke
maatregelen worden uitgevoerd? Is het de
gemeente die vanuit algemeen belang bepaald
en haar visie aan de gebruikers en bewoners
oplegt? Of zijn het juist de bewoners met
een ‘meeste stemmen gelden’ systeem? Of..?
Ook hierop weet ik het antwoord niet.
En dan nog de vraag: wie gaat de
maatregelen uitvoeren en betalen? Zijn dat
de attracties vanuit de gedachte dat ‘de
veroorzaker betaalt’? Of is dat de gemeente
omdat er immers ook een algemeen belang
gediend is bij het bestaan van de attracties
(bekendheid van Apeldoorn, spekken
Apeldoornse economie). Tja.
Feit is wel dat dit onderwerp momenteel veel
aandacht vraagt. Vooral in Berg en Bos. Laten
we hopen dat het lukt om met elkaar tot
goede afwegingen en afspraken te komen.

José Cvetanovic (voor gegevens zie pagina 2)

Parkeren blijft een lastig onderwerp

Van de stadsdeelmanager

Heel veel honkbal dus, en hoe gaat het met
jouzelf, bevalt dit leven je en wat wil je verder
bereiken?
“Het gaat verder heel goed met me. Mijn
engels is enorm verbeterd en ik heb veel
geleerd van het op mezelf wonen. Ik woon
met twee teamgenoten in een appartement
dichtbij school. Het weer is hier geweldig. Deze
hele week in januari is het 20 graden en de
hele herfst hebben we fantastisch weer gehad.
Ik heb het hier erg naar mijn zin en in honkbal
opzicht ben ik heel veel beter geworden van
elke dag spelen en krachttraining. Ik hoop
hier volgend jaar ook te spelen. Het zou mooi
zijn om na Junior college naar een grote
universiteit te gaan. Dit kan je alleen bereiken
door heel goed te spelen en veel geld te krijgen

van de grote universiteiten om te komen
spelen. Daar ligt dus een grote uitdaging.”

Wanneer kom je weer naar Apeldoorn?
“Ik kom in juni thuis, en als ik niet nog een
jaar hier in Monterey kan blijven dan hoop ik
in Rotterdam International Business
Administration te studeren aan de Erasmus
Universiteit. Ik ga dan waarschijnlijk in
Rotterdam op hoog niveau spelen.
Belangstellenden kunnen ons team volgen
op http://www.mpc.edu/athletics/Pages/
default.aspx (MPC.edu en dan naar Athletics
en dan Baseball).”

We wensen Levine heel veel succes en plezier
in Amerika! Bedankt voor dit interview.

Joyce Snel

vervolg pag. 5



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
7311ST Apeldoorn

Tel. 055-3558555 Fax 055-3558879
E-mail: info.apeldoorn@meeus.com

Website: www.meeus.com
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Het bestuur vanWijkraad De Sprengen
nodigt u uit voor de openbare
jaarvergadering, welke wordt gehouden
op dinsdag 19 maart 2013 in zaal 2
van de Jachtlaankerk, Jachtlaan 143.
De vergadering begint om 20.00 uur,
de zaal is open vanaf 19.30 uur.

U bent van harte welkom !!!!

De agenda luidt als volgt:

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering van 27 maart

2012.*
De notulen kunt u vinden op
www.wijkraaddesprengen.nl
onderWijkraad → Jaarvergadering.

4. Algemeen jaarverslag over het jaar 2012.*
5. Financieel verslag over het jaar 2012.*

6. Bevindingen en verslag van de
kascommissie.

7. Decharge van het bestuur.
8. Benoeming kascommissieleden en

reservelid.
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn: Roelof Boekhold en
Hanneke Dusseldorp.
Roelof Boekhold is herkiesbaar.

Leden van de vereniging kunnen tot vijf
dagen vóór de jaarvergadering (tegen)
kandidaten voor het bestuur schriftelijk
aanmelden bij Cor Bouman,
Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.

10. P a u z e.

11. Presentatie “Het Loo en de
Beatrixtentoonstelling”
verzorgd door Marieke Spliethoff.

12. Vragen aan de stadsdeelmanager
Noordwest José Cvetanovic.

13. Vragen aan de wijkagent Ronald de Man.
14. Wat verder ter tafel komt.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

De met * gemerkte stukken liggen vanaf
19.30 uur in de zaal ter inzage.

Apeldoorn, 15 februari 2013.

Namens het Bestuur
vanWijkraad De Sprengen

Roelof Boekhold, voorzitter
Cor Bouman, secretaris

Introductie Marieke Spliethoff
Marieke Spliethoff is conservator
schilderijen, prenten en tekeningen van
Paleis Het Loo en een wijkgenoot. Zij
woont sinds 2007 op de Soerenseweg.
In haar functie is zij verantwoordelijk
voor alles wat er op bovengenoemde
vakgebieden gebeurt:
tentoonstellingen, aanwinsten,
correspondentie, geven van
rondleidingen/lezingen, aansturen
van de restaurator, verplaatsingen
binnenshuis en bruiklenen buitenshuis
en informatievoorziening. Zij is tevens
redacteur van het nieuwe
Loo-tijdschrift Passade.

Tot nu toe is zij het meest trots op de
herinrichting (wat de schilderijen betreft) van
de Kunst- en de Rookzaal, de
schilderijengalerij en de kamer van prins
Willem V en op de tentoonstellingen:
KoninginWilhelmina. Schilderijen en
tekeningen (2006), Juliana in Beeld (2009),
Oranje in miniatuur (2010), Uitgelicht
(2012/2013) en Beeld van Beatrix (2013).
Tot de belangrijkste aanwinsten behoren het
allegorische groepsportret van de drie oudste

kinderen van stadhouder Frederik Hendrik
(1629) door Gerard van Honthorst en de
Valkenjacht op de Hoog-Soerense heide (ca.
1848) door H.A. d' Ainecy comte de
Montpezat.

Marieke Spliethoff studeerde
kunstgeschiedenis en archeologie in Leiden
en was 30 jaar bestuurslid van de
Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau
(voorheen Oranje-Nassau Museum), waarvan
de verzamelingen in 1976 in langdurig
bruikleen aan Het Loo zijn overgedragen.

Marieke Spliethoff bij de opening van de
Beatrixtentoonstelling

Jaarlijkse Openbare Vergadering
Wijkraad De Sprengen
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De laatste tijd is er weer een aantal
autokraken gepleegd in onze wijk.
Daarom de tip: Bewaar de autosleutels
op een veilige plaats.

Afgelopen maanden is er in Apeldoorn een
aantal auto’s gestolen. Soms in combinatie
met inbraak in de woning. Er zijn criminelen
actief die op zoek zijn naar duurdere auto’s
en vervolgens bij een woning inbreken
waarvan zij het vermoeden hebben dat daar
de autosleutels te vinden zijn. Kortom: de
woninginbraak wordt gepleegd om de
sleutels van de auto te bemachtigen. Het
blijkt dat de criminelen vaak niet al te veel
moeite hoeven te doen om aan de sleutels te
komen.
In dit artikel wil ik u graag een aantal tips
geven om autodiefstal te voorkomen.

Sleuteltips
� Bevestig de autosleutel niet aan dezelfde
sleutelhanger als de sleutels van uw
woning. Leg uw sleutels nooit op een
zichtbare of voor de hand liggende plaats
in huis.

� Als u van huis weg gaat, en de auto blijft
bij de woning staan, neem dan de
autosleutels mee of verstop deze op een
plaats waar een dief ze niet snel zal
vinden.

� Laat geen reservesleutel achter in de auto.
Dieven weten dat mensen vaak een sleutel
achterlaten in het handschoenkastje of
onder een stoel verstoppen.

� Neem altijd de sleutel uit het contact als u
uitstapt, ook al is het maar voor even. Sluit
daarbij steeds de auto af. Laat dus nooit de
motor van de auto draaien om snel nog
even ergens naar binnen te gaan of om, in
de winterperiode, de ruiten te laten
ontdooien. Een onbeheerd voertuig, met
draaiende motor, is voor een dief snel te
stelen.

Vorig jaar wilde iemand even de post in de
brievenbus doen en liet daarbij de auto aan
de overzijde van de weg staan met draaiende
motor. Op het moment dat de bestuurder de
post in de brievenbus deed, is het een dief
gelukt om met de auto weg te rijden. Dit is
uiteraard een bijzonder incident. Niet bij
iedere brievenbus staat een dief te posten,
maar voorkomen is beter dan...
Loop nooit met de sleutels in de hand naar
uw geparkeerde auto toe. Is er iemand in de
buurt van je auto, wees dan extra alert voor u

instapt of wacht tot de persoon weggaat.
Blijft iemand in de buurt rondhangen en
toont hij/zij belangstelling voor uw auto, geef
dan het signalement door aan de politie.

Beveiligingsmaatregelen
Naast dit soort tips over sleutels, zijn er ook
nog andere mogelijkheden om te voorkomen
dat uw auto gestolen wordt. Opnieuw is het
uitgangspunt: maak het de dief zo moeilijk
mogelijk. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken
van beveiligingsmaatregelen.

Graveren autoruiten
Laat in alle ruiten van de auto het kenteken,
of een ander herkenningsteken, graveren. Een
dief moet alle ruiten van het voertuig
vervangen, wil hij deze doorverkopen. Dit
betekent voor hem minder winst en een
bijkomende hindernis.

Wielmoerbeveiliging
Vervang van elk wiel één wielmoer door een
afsluitbare of speciale moer. Zo beveiligt u
uw wielen.

Wielklemmen
Met een wielklem kunt u een wiel blokkeren.
Zo wordt wegrijden of -slepen van de auto
extra moeilijk.

Stuurslot
Plaats een goed stuurslot. Dit voorkomt dat
het stuur gedraaid kan worden en het maakt
de autodieven dus moeilijk om met uw auto
weg te rijden. Een stuurslot is gemakkelijk te
installeren en, aangezien het van buiten goed
zichtbaar is, zorgt het voor een afschrikeffect.

Preventietips
En dan zijn er natuurlijk ook nog de
algemene zaken waarop u kunt letten.

Laat geen waardevolle voorwerpen achter
Laat nooit waardevolle voorwerpen zoals een
camera, een handtas, gps- of gsm-toestel,
laptop etc. in uw auto achter. Kunt u de
goederen niet meenemen, berg ze dan op in
de kofferruimte van de auto. Laat ook geen
geld, cheques of creditcards achter. Deze
kunnen de dief er toe aanzetten om juist in
de auto in te breken. De boorddocumenten,
bijvoorbeeld het kentekenbewijs, zijn
momenteel erg in trek bij de dieven. Haal
deze documenten uit de auto. Laat zien dat u
niets waardevols verbergt. Zet het
dashboardkastje open.

Registreer uw spullen
Registreer merk-, serie- en typenummer van
uw autoradio, mp3 speler, cd-speler, speakers,
autotelefoon en van andere waardevolle
voorwerpen. Mocht u toch aangifte moeten
doen van diefstal, willen wij deze gegevens
graag hebben. Dit vergroot de kans groter
dat genoemde goederen worden
teruggevonden.

Doe uw auto dicht
Verder lijkt het bijna overbodig om te
vermelden dat het goed is om uw auto
steeds volledig af te sluiten als u deze ergens
parkeert. Controleer of alle deuren en ramen
dicht zijn, het open dak is dichtgedraaid en
de kofferbak op slot zit. Dit lijkt een
overbodige tip, maar wij maken het nog
steeds mee dat auto’s onbeheerd met open
deuren worden achter gelaten.

Voorkomen is beter dan…

Hopelijk heb ik u in dit artikel laten zien hoe
u diefstal van uw auto kunt voorkomen.
Afgelopen jaar is het de politie gelukt om een
aantal auto’s, al dan niet na een flinke
achtervolging, terug te bezorgen bij de
eigenaar en de daders aan te houden. Dit
laatste is leuk om te melden, maar lukt
uiteraard lang niet altijd. Dus daarom blijf ik
roepen: voorkomen is beter dan genezen!

Ronald de Man (voor gegevens zie pagina 2)

Voorkomen is beter dan genezen!

Van de wijkagent

Zoals het dus niet hoort...
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Vergezeld van schrijfblok en pen ben ik op
stap gegaan naar de Koning Lodewijklaan,
waar Greet en haar partner Jan wonen. Kort
na binnenkomst was ik vergeten wat het
doel van mijn bezoek was omdat ik helemaal
in beslag werd genomen door alle kunst en
de hierbij behorende verhalen van Greet.

De boerderij
Regelmatig kom ik op mijn fiets langs de
boerderij waar Greet samen met haar
partner Jan heeft gewoond en waar zij ook
haar atelier had, aan de Ramsbrugweg in de
Wenum. In het weiland bij de boerderij stond
een beeld van een heuse koe die er vanuit
ging dat de grassprieten van de buren
misschien wel lekkerder smaakten. Zij kwam
met haar markante kop onder het
prikkeldraad door en ik hield mijzelf dan voor
de gek, zij stond op mij te wachten omdat ik
al weer langs fietste. Heeft u dat nou ook zo,
het werd een beetje “mijn” koe.
Greet vertelt: “Deze koe heb ik ooit eens
gezien ergens langs de weg terwijl ik er langs
reed. Ik heb het altijd onthouden en toen ik
de ruimte had inWenum heb ik haar
gemaakt”.
Terwijl ik nu in het atelier aan de Koning
Lodewijklaan zat, realiseerde ik mij dat ik
eigenlijk in de kraamkamer was beland van

KoninginWilhelmina maar ook van “de koe”
en nog veel meer interessante en aardige
mensen en dieren. Gelukkig heeft Greet mij
uit de droom geholpen en laten zien welke
werken er door haar handen tot leven zijn
gebracht en hoe zij te werk gaat. Het was
genieten.

Hoe word je beeldhouwer
Greet is geboren in Den Haag in 1943 als
dochter van een bromfiets- en
rijwielhandelaar. Na het verlaten van de
middelbare school kwam zij bij haar vader in
de zaak. Zij leefde zich hier vooral uit in het
verlevendigen van de etalage. Een etalage
waar de mensen zich voor verdrongen. In
1965 verhuisde Greet naar de Veluwe. Hier is
Greet getrouwd en heeft zij 3 kinderen
gekregen.

Het verhaal dat Greet mij nu vertelt is
bijzonder. Zij heeft zich op 40-jarige leeftijd,
nadat haar kinderen groter waren en hun
moeder wat minder nodig hadden,
aangemeld bij de Doekom.
Hier heeft zij met succes de cursus Creatieve
Handvaardigheid afgerond. Een cursus waar
je niet alleen beeldjes maakt, maar waar je
creatieve denken wordt gestimuleerd o.a.
door gebruik te maken van allerlei

technieken. Een diploma met 4 maal een
negen van de Vereniging tot ontwikkeling
van Beeldende Kreativiteit is de basis van een
niet bewust gekozen carrière. Op dat
moment maakte Greet als hobby al beeldjes
van klei en gips.Wat is er nu mooier dan van
je hobby je beroep te maken en daarin ook
nog succesvol in kunnen zijn.

De eerste opdracht en toen ….
Toen haar op een moment werd gevraagd
een bronzen beeldje te maken was dat een
uitdaging. Het beeldje, een wasvrouwtje,
werd een groot succes en zo kwam van de
één het ander.
De beelden zijn veel groter geworden en
worden o.a. ook op ware grootte gemaakt.

Vanaf dat moment stroomden de opdrachten
binnen en het leven van “de beeldhouwster
in de dop” veranderde in een druk werkend
bestaan. Naast het vervaardigen van de eigen
creaties werkt Greet ook graag in opdracht.
Dat haar gezin hierbij betrokken was hoef ik
u niet te vertellen. Haar zoon maakte tijdens
het transport van de zware bronzen beelden
naar een tentoonstelling eens de opmerking
“Mam,waarom ga je niet breien?”

Realistische kunst
De beelden van Greet zijn heel realistisch. Als
of ze zo verder lopen, zonder opsmuk, zonder
sokkel, je kunt ze vastpakken en het roept
herkenning bij je op.
Greet vertelt: “ Ik hebWilhelmina met haar
linkervoet vooruit gezet. Het lijkt alsof ze net
de kerk uit komt lopen en nog wat rondkijkt
voor zij in haar rijtuig stapt.

De opdracht van dit moment
Op dit moment wordt gewerkt aan een grote
opdracht: ter gelegenheid van de 150ste
verjaardag van het Koninklijk tehuis voor
Oud KNIL militairen en Museum Bronbeek
maakt Greet een mooi beeld. De “ kiem” van

Een wijkbewoner aan het woord
Bent u ook nieuwsgierig waar het beeld van KoninginWilhelmina vandaan komt?
De Koningin die in weer en wind zeer gracieus met haar mooie hoed rond kijkt en
staat naast de kerk die zij regelmatig bezocht, de Grote Kerk aan de Loolaan.
Onlangs werd mij verteld dat de beeldhouwster van dit monumentale beeld er niet
lang geleden voor gekozen heeft in onze wijk te wonen. Greet Grottendieck maakt
beelden van mens en dier in brons en kunsthars. Een telefoontje aan Greet
Grottendieck was snel gemaakt en binnen enkele dagen ging er een wereld van
realistische kunst voor mij open.
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dit kunstwerk heb ik mogen zien en ik kan u
helaas nu niet verklappen hoe het eruit gaat
zien, maar ik ben ervan overtuigd dat het
weer iets heel tastbaars en moois wordt. Het
is de bedoeling dat dit beeld in augustus van
dit jaar onthuld wordt bij het Museum
Bronbeek. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn een uitstapje te maken naar Bronbeek
houd u dan het nieuws in de gaten. Er zal
vast aandacht aan worden besteed.

Waar kun je de beelden bekijken?
Overal kun je een beeld tegenkomen dat
gemaakt is door Greet. In Rottum,
Spakenburg, Emmeloord, Tilburg,
Nieuwegein, Moerdijk en wat dichter bij huis
in Barneveld, Nunspeet, De Vecht (Terwolde),
Epe, Vaassen, Uchgelen,Wenum en
Apeldoorn kun je kunstwerken van Greet
bewonderen.

In Epe staat bijvoorbeeld op het Beekpark “De
Fietsster”. Een bij de bewoners van Epe en
ook de toeristen geliefd beeld. Het beeld is
opgenomen in diverse fietsroutes. In 2010
heeft dit beeld extra veel aandacht gekregen
doordat het tot groot verdriet en woede van
velen, gestolen is. De gemeente Epe heeft
besloten aan Greet de opdracht te geven een
nieuwe, zoveel mogelijk gelijkend, beeld te
maken. In 2011 is de nieuwe fietsster onthuld.

Bij Kasteel de Cannenburgh in Vaassen staat
of liever gezegd zit Maarten van Rossum.
Maarten die niet als al te zachtaardig bekend
staat in de geschiedenisboeken was in 1543
eigenaar van het kasteel. Het bekende
Maarten van Rossumpad leidt de wandelaars
langs het kasteel en langs het bankje waar
Maarten voor zijn kasteel kan genieten van
alle belangstelling. Helaas is hier sinds kort
een einde aan gekomen. Maarten zit nog wel

Wel eens rondgekeken in Virtueel Apeldoorn?
Nee? Zou u eens moeten doen. U komt daar
met uw computer. Het adres is
apeldoorn.virtuocity.eu. De eerste keer dat u
Virtueel Apeldoorn bezoekt wordt u gevraagd
een plug-in te installeren. Als u dat heeft
gedaan, dan kunt u op uw computer de stad
in 3D bekijken alsof u door de straten loopt
of in een ballon boven de stad zweeft. Dat is
tenminste het idee. Van grote delen van onze
stad ziet u enkel een luchtfoto. Alleen
recente nieuwbouwprojecten en een aantal
kenmerkende delen van de stad zijn in 3D
gebouwd. In ons deel van de stad zijn de
gebouwen in 3D op de vingers van één hand
te tellen: Orpheus, de Belastingdienst, de
Grote Kerk en Paleis Het Loo. Ons lijkt het
leuk om daar verandering in te brengen.

In het kader van het jubileum organiseert de
wijkraad in samenwerking met de gemeente een
wedstrijd wie een of meer gebouwen in onze wijk
het mooist in 3D kan modelleren. Alle gebouwen
die aan de minimumvereisten voldoen worden
opgenomen in Virtueel Apeldoorn. Voor wie dat
naar het oordeel van een deskundige en
onafhankelijke jury het beste heeft gedaan,
ontvangt een mooie prijs. De wedstrijd staat open
voor iedereen die in onze wijk woont of werkt. De
uiterste inzenddatum is 30 september.

Of het maken van een 3D-model van uw huis
moeilijk is? Dat hangt van uw ambitie af. Hoe
gedetailleerder u uw virtuele huis wilt maken,
hoe meer het van u vergt. Op de simpelste
manier legt u alleen de hoofdvorm van uw huis
vast en ‘beplakt’ u die met digitale afbeeldingen
van uw huis.Wilt u meer dan tekent u ook de
bouwkundige details als ramen, goten en deuren.
Het is helemaal aan u.

Voor het maken van 3D-modellen van gebouwen
zijn er tal van programma’s beschikbaar.
Sommige kosten duizenden euro’s, maar er zijn
ook gratis programma’s. Een voorbeeld van zo’n
programma is Sketchup. Daarmee kunt u op
relatief eenvoudige wijze al snel de contouren
van uw huis vastleggen.Wij gaan ervan uit dat
de meeste deelnemers dit programma zullen
gebruiken.Wie een ander programma gebruikt
zal zijn eindresultaat naar het Sketchup-formaat
moeten vertalen. Op onze website leest u meer
over de technische eisen die we aan de
inzendingen stellen.

We wensen u veel succes!

op zijn bankje maar achter in de
kasteelwinkel.

Wil je meer werken bij elkaar zien of
ben je van plan een beeld( je) in
kunsthars of brons aan te schaffen
dan kun je een bezoek brengen aan
Decohome Van Triest in Vaassen aan
de Dorpsstraat of voor de bronzen
tuinbeelden bij Hovenier Van Triest,
Tongerenseweg 116 in Epe.
Uiteraard kun je ook een afspraak
maken met Greet Grottendieck en
een kijkje nemen in haar atelier. Een
bezoek aan het atelier is zeker de
moeite waard maar niet geheel
vrijblijvend, het is wel de bedoeling
dat u van plan bent een kunstwerk
aan te schaffen. Zij heeft een ruime
collectie en o.a. replica’s van de grote
beelden! Naast de grote beelden
maakt Greet ook kleine beeldjes van
kunsthars (b.v. voor
relatiegeschenken) en brons. (ook
naar foto)
Om een afspraak te maken kunt u
bellen of mailen, telefoonnummer:
055 312 1321, e-mail:
info@greetbeeldeninbrons.nl

Preventie
In verband met de recente
diefstallen van bronzen beelden
heeft het Geldersch Landschap en
Gelderse Kastelen besloten alle
bronzen beelden te verwijderen en
elders veilig te stellen. Zo ook
Maarten van Rossum. Heel
begrijpelijk dat deze maatregelen
genomen worden maar ik vind het
een verarming van onze cultuur en ik
hoop dat Maarten binnenkort weer
voor zijn kasteel op de uitkijk zit.
Dit hebben alle kunstenaars,
bewonderaars en natuurlijk ook
Maarten van Rossum verdiend. Het
lijkt mij een investering om de
beelden veilig te stellen tegen
diefstal en of het Geldersch
Landschap en de Gelderse Kastelen
er dan ook zo over denken? Laten we
het hopen.

Ik heb genoten van een inspirerend
gesprek, veel gezien en hiervan
enorm genoten. Greet, hartelijk
dank hiervoor.

Hanneke Dusseldorp

Virtueel
De Sprengen



14 maart 2013 Wijknieuws

Beste wijkbewoners,

Als eerste lijkt het ons leuk als u eens komt
buurten!We nodigen u uit voor een kopje
koffie en laten u daarna graag ons gebouw
zien. Een uniek kijkje achter de schermen dus,
voor u als buurman- of vrouw!

Kijkje bij de buren
Wanneer: Dinsdag 2 april 2013,
Tijd: 19.00 - +/- 20.30 uur
Waar: bij de artiesteningang/portier van

Orpheus (ingang Maduralaan)
Programma:We drinken eerst een kopje
koffie of thee in onze artiestenfoyer. Dé plek
waar de artiesten voor hun voorstelling een
hapje eten of even fijn kunnen ontspannen.
Daarna nemen we u mee op een tour door
ons pand waarbij collega’s van de afdeling
Toneeltechniek u veel zullen vertellen over
het reilen en zeilen op en rondom de tonelen.
Aanmelden: u kunt zich aanmelden voor het

kijkje bij de buren door een e-mail te sturen
naar info@orpheus.nl met daarin uw naam
en het aantal personen waarmee u komt.
Aanmelden kan tot 15 maart. Na deze datum
ontvangt u een bevestiging van ons.
Graag tot ziens in Orpheus op 2 april a.s.
Uiteraard bent u ook op een andere dag van
harte welkom, bij één van onze
voorstellingen!

Een greep uit het programma van de
komende tijd:
Het is zeker de moeite waard om binnenkort
te kijken naar het programma van Orpheus
voor dit voorjaar om u ervan te vergewissen
dat u niets mist.
Een greep uit het programma:
� Huub van der Lubbe – Iemand als jij,
de zanger van De Dijk op woensdag
27 februari

� De Staatsopera van Tatarstan – Rigoletto
op vrijdag 1 maart

� Het Gelders Orkest - Lamsma en
Manacorda, vioolconcert op vrijdag
8 maart

� Ballet en Opera van de Staatsopera van
Tatarstan – Spartacus op dinsdag 9 en
woensdag 10 april

In de vorige editie van het Wijknieuws las u een interview met Meta Neeleman,
directeur van Orpheus. In overleg met het bestuur van de wijkraad zijn wij blij u
te kunnen vertellen dat u ons vanaf nu vaker op deze plek zult tegenkomen.
We zullen proberen u meerdere keren per jaar te verrassen met een leuke actie.

Lopende zaken
Van de zaken die lopen en die niet
elders in dit Wijknieuws aan bod komen
leest u hier de stand van zaken

AGOVV
U heeft breeduit in de krant kunnen lezen
dat de betaald voetbalorganisatie AGOVV
failliet is en dat voor de amateurvereniging
AGOVV hetzelfde lot dreigt. Er zijn
verschillende reddingsplannen bedacht, die
er allemaal toe leiden dat het AGOVV-terrein
intensiever gebruikt zal gaan worden. De
betrokken wijkraden Berg en Bos, Brink en
Orden, en De Sprengen hebben het
gemeentebestuur te kennen gegeven dat
zoiets niet bespreekbaar is. Niet omdat we
graag willen dat AGOVV ten onder gaat
(integendeel!), maar omdat we vinden dat
omwonenden niet met de gevolgen van de
avonturen van AGOVV hoeven op te draaien.

De Goede Reede
De nieuwe eigenaar van De Goede Reede gaf
afgelopen december aan dat hij verwachtte

dat hij in januari zijn plannen met De Goede
Reede bekend zou kunnen maken. Bij het ter
perse gaan van dit Wijknieuws hebben wij
echter nog niets vernomen.

Julianaziekenhuis
De sloop van het voormalige
Julianaziekenhuis vordert gestaag en zal
binnenkort worden afgerond.Wat betreft de
toekomst van het terrein is de wijkraad te
spreken over de richting van de beoogde
ontwikkelingen zoals die ons in vertrouwen
zijn meegedeeld. De economische situatie
werkt echter niet mee om zaken vlot van de
grond te krijgen.

Manfriet
Van 24 januari tot en met 6 maart ligt een
ontwerp omgevingsvergunning ter visie die
de strijdigheid van de verleende
standplaatsvergunning voor een snackwagen
met het bestemmingsplan beoogt op te
lossen. De betreffende documenten kunt u
vinden op onze website. Bent u

belanghebbende en wilt u een zienswijze
indienen, dan kunt u dat tot uiterlijk 6 maart
doen.

Kort voor het ter perse gaan van dit
Wijknieuws kwamen wij in het bezit van de
uitspraak van de rechter over het beroep dat
de wijkraad had ingesteld tegen het besluit
van burgemeester en wethouders om een
standplaatsvergunning te verlenen in strijd
met het bestemmingsplan. De uitspraak van
de rechter houdt in dat de
standplaatsvergunning weliswaar in strijd is
met het bestemmingsplan maar dat, gezien
het feit dat intussen een
omgevingsvergunning is aangevraagd,
moeilijk staande is te houden dat het
verlenen van de standplaatsvergunning zo
ernstig in strijd is met het bestemmingsplan
dat de gemeente de standplaatsvergunning
niet had mogen verlenen. De volledige
uitspraak van de rechtsbank kunt u eveneens
op de website nalezen.
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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.


