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Sinds een jaar bezorg ik het Wijknieuws zelf in een
steeds ander deel van de wijk. Misschien heb ik hem dit
keer wel bij u in de bus gedaan. Misschien hebben we
elkaar zelfs wel even begroet. De manier waarop
wijkgenoten mij groeten is trouwens heel verschillend.
Meestal straalt de begroeting beleefdheid uit, vaak ook
waardering en soms een vermeend standsverschil
tussen bezorger en ontvanger.
U zou zich kunnen afvragen waarom de voorzitter van
de wijkraad zelf het Wijknieuws rondbrengt. U heeft
eind vorig jaar immers gelezen dat de wijkraad de
bezorging heeft uitbesteed. Dat klopt. Ik ben echter ook
een beetje nieuwsgierig. Het bezorgen van het
Wijknieuws biedt mij de gelegenheid onze wijk beter te
leren kennen. Als bezorger kom je namelijk op plaatsen
waar je op een zondagmiddagwandeling niet zo snel
komt. Je komt namelijk waar de brievenbus staat en dat
levert vaak interessante doorkijkjes op.
De meeste brievenbussen bevinden zich op voor de
hand liggende plaatsen en zijn makkelijk bereikbaar.
Soms moet je een flinke omweg lopen om bij de
brievenbus te komen of moet je als
gelegenheidsbezorger behoorlijk zoeken om de
brievenbus überhaupt te vinden. Dat laatste lukt mij
niet altijd, helaas. Vaste bezorgers van post, kranten en
advertentiebladen zullen wel weten waar zich de
brievenbussen bevinden. Ik kan mij echter levendig
voorstellen dat ze met de bereikbaarheid niet altijd even
gelukkig zijn.

Bestuursleden:

R. Boekhold

(Voorzitter)

C. Bouman
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Penningmeester)

E. van Engelen

(Bestuurslid)

J. Snel
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D. Engels

(2e Penningmeester)

H.Dusseldorp

(Bestuurslid)
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E. van Engelen, bestuurlid
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En dan uw brievenbus zelf. Pakt u straks eens dit
Wijknieuws en doe dat eens bij uzelf in de brievenbus.
Lukt dat redelijk soepel - liefst met één hand want in uw
andere hand heeft u een denkbeeldige stapel
Wijknieuwsen voor de rest van de straat - dan behoort
uw brievenbus tot de meerderheid van hanteerbare
brievenbussen. U heeft de grootste kans op het
ontvangen van een ongeschondenWijknieuws. Zijn uw
vingers bijna geamputeerd (door de sterke veer van de
klep), krijgt u het Wijknieuws niet naar binnen geduwd
(door de degelijke tochtwering) of komt het Wijknieuws
weer even snel naar buiten als u het naar binnen heeft
geduwd (door het gordijn dat direct achter de
brievenbus hangt) dan is het tijd daar iets aan te doen.
Bezorgers zullen u daarvoor dankbaar zijn en de kans
dat u uwWijknieuws ongeschonden ontvangt wordt
een stuk groter.

Roelof Boekhold

Van de voorzitter
september 2010
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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 vanaf 1 april 2009 te
bereiken via een nieuw centraal
telefoonnummer. Dit geldt ook voor
de buitenlijn, welke tot die datum
via een gratis nummer te bereiken
was. Het nieuwe nummer is 14055,
dit nummer is vanuit geheel
Nederland bereikbaar. Burgers en
instellingen kunnen dat nummer
bellen voor het melden van problemen
op het gebied van wegen, groen,
milieu, straatmeubilair, zwerfvuil,
verlichting en vernieling. Het nummer
14055 is op werkdagen tussen
08:00 en 17:30 uur bereikbaar.

De wijkagent:
Ronald de Man, Vosselmanstraat 201
telefoonnummer 0900-8844



Gevoelig onderwerp
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EEr is een onderwerp dat van tijd tot tijd in het Wijknieuws
aan de orde moet komen omdat zoveel wijkbewoners de
wijkraad daarover benaderen. Het is een delicaat onderwerp
omdat het ene deel van de wijkbewoners het andere deel
verwijt onvoldoende rekening met ze te houden. En dan zeg
ik het netjes, want er kunnen ook harde woorden vallen. Als
je wat over dat onderwerp schrijft voelen de ‘verwijters’ zich
gesterkt (“Het is goed dat de wijkraad hier weer eens wat
over schrijft!”) en de “verwetenen” reageren verongelijkt
(“Ja hoor, ze moeten ons weer eens hebben.Wat een
zeikerds!”).

Eigenlijk zou er over dit onderwerp helemaal niet geschreven
hoeven worden. Het is voor iedereen wel duidelijk wat de steen des
aanstoots is en wat er aan te doen valt. En met een beetje
verantwoordelijkheidsgevoel en verdraagzaamheid zouden emoties
ook helemaal niet zo hoog hoeven op te lopen. Dit artikel maakt
geen einde aan de controverse. En toch moet er weer een keer wat
over dit onderwerp worden gezegd.

Gaat dit onderwerp over het te hard rijden in de 30 km-zone? Dat
zou kunnen want te hard rijden is de meeste gehoorde klacht in de
wijk en er zitten notoire hardrijders onder onze medewijkbewoners.
Nee, want we rijden allemaal wel eens te hard.

Nee het gaat over honden, hondenbezitters en vooral: hondenpoep!
Nou mag ik niet iedereen over één kam scheren. Ik ken
hondenbezitters in mijn woonomgeving die zich ergeren aan
medehondbezitters omdat ze de poepongelukjes van hun hond niet
opruimen. Aan de andere kant zullen er mensen zijn zonder hond,
die zich over hondenpoep niet zo druk maken. Misschien is het een
goed idee als mensen uit deze ‘uitzonderingsgroepen’ eens iets
daarover zouden willen schrijven in het Wijknieuws. U bent
uitgenodigd!

Geen opgeheven vingertje dus in dit Wijknieuws, maar wel een
samenvatting van de regels over het uitlaten van honden zoals die
voor onze wijk gelden en wat andere wetenswaardigheden.

Honden moeten aan de hand van een halsband of een tatoeage
identificeerbaar zijn en moeten aangelijnd zijn op de openbare weg
en op speelterreinen. De gemeente kan terreinen aanwijzen waar
honden los mogen lopen (art. 2.4.17 APV).
Honden mogen los lopen op de hondenuitlaatplaatsen (HUP’s). Onze
wijk heeft er drie: één langs de Schuttersweg tussen de
Planetenlaan en de Jachtlaan en twee in de middenberm van de
Koning Lodewijklaan: ten noorden en ten zuiden van de
Soerenseweg. Binnenkort komt er waarschijnlijk een net buiten
onze wijk achter het gebouwWestpoint.

Honden mogen niet poepen op straten, gazons, groenstroken van
gras en kinderspeelplaatsen. Als een hond dat wel doet, moet de
eigenaar de poep meteen opruimen (art. 2.4.18 APV).
Honden mogen wel poepen op de HUP’s of tussen de struiken in het

openbare groen.
Sommige
hondenbezitters
vinden dat
onhygiënisch voor
hun hond en
houden zich hier
niet aan. Die vrees
is ongegrond. Alle
HUP’s in de wijk
worden eens in de
twee weken met groot materieel gereinigd. Daarnaast worden de
hoeken en randen van de HUP’s aan de Koning Lodewijklaan elke
week en die aan de Schuttersweg eens in de twee weken met klein
materieel gereinigd.
Waar geen ruimte is voor HUP’s plaatst de gemeente hondenhaltes.
Die bestaat uit een houder met plastic zakjes om de honden poep
mee op te nemen en een prullenbak om de poep (in het zakje) weg
te gooien. Aan de Sprengenweg ter hoogte van de Hoogakkerlaan
staat zo’n hondenhalte.

Wie meer wil weten kan terecht op de website van de gemeente
www.apeldoorn.nl

Roelof Boekhold

Stelt u het op prijs nieuwsfeiten, welke voor u als
wijkbewoner van belang kunnen zijn, per e-mail te
ontvangen?

Als u dit met ja beantwoordt kunt u kiezen uit de volgende
mogelijkheden:
● U geeft zich als lid op via de rubriek ‘Lid worden’ op de website,

u ontvangt dan automatisch Nieuwsfeiten per e-mail.
● U wilt geen lid worden maar wel de informatie ontvangen,

stuur ons het ‘Reactieformulier’ via de website. Vermeld naast
uw naam, e-mail adres in de rubriek bericht: ‘Graag informatie
per e-mail’.

Bij de verzending van nieuwsfeiten per e-mail worden de namen
en de e-mail adressen van de ontvangers niet weergegeven, dit in
verband met de privacy van de geadresseerden.
Mocht u in de toekomst dergelijke informatie niet meer wensen te
ontvangen dan volstaat een e-mail aan:
info@wijkraaddesprengen.nl waarin u ons dat laat weten.

Cor Bouman

Nieuwsfeiten per E-mail
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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.



5

W
IJK

NI
EU

W
S

W
IJK

RA
AD

DE
SP
RE
NG

EN

RRegelmatig klagen wijkbewoners
bij wijkraad en gemeente over
“overhangend groen”. Het wisselende
weer van de afgelopen weken heeft
voor een flinke groeispurt van bomen,
hagen en struiken gezorgd.

Veel heggen en struiken groeien zo sterk uit
dat ze over voetpaden en wegen hangen.
Dit overhangend groen kan leiden tot
overlast voor voetgangers, blinden en ook
ouderen die met een rollator lopen. Zij
worden dikwijls gedwongen van het trottoir
te stappen en van de rijweg gebruik te
maken om het overhangende groen te
ontwijken. De verkeersveiligheid wordt
hiermee in gevaar gebracht!
De foto’s bij dit artikel zijn willekeurig
gemaakt in onze wijk. De meeste tuinen in
onze wijk liggen er mooi en verzorgd bij.
Toch wil de wijkraad uw aandacht vragen
voor het overhangend groen.

Wij willen u vriendelijk verzoeken het groen
dat vanuit uw tuin over het voetpad of over
de weg voor uw huis hangt te snoeien.
Bekijk tijdens de snoeiwerkzaamheden uw
groen ook eens vanaf de openbare weg. U
doet uw mede-wijkbewoners hiermee een
groot plezier en mogelijke ongevallen
worden voorkomen.

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 vanWijkraad De Sprengen.

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

Datum Initialen: Euro
10-06-10 J.R.W. 25.00
08-07-10 P.J.M.B. 20,00

Hoe kunt u
ons bereiken?
U kunt ons bereiken op de volgende
manieren:

Per brief:
Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn of
Postbus 10057, 7301 GB Apeldoorn
Per telefoon:
055-3558176,
bij voorkeur tussen 08:00 en 11:00 uur
Via de website:
www.wijkraaddesprengen.nl,
Reactieformulier invullen en verzenden.
Via E-mail:
info@wijkraaddesprengen.nl

Overhangend groen

Website www.wijkraaddesprengen.nl

DDewebsite 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.

In 2009 werd het tweejaarlijkse
Leefbaarheidsonderzoek gehouden.
In de wijk De Sprengen werd een
400 tal personen geënquêteerd.
Door de stadsdeelmanager José Cvetanovic
werd tijdens de openbare jaarvergadering
van 24 maart 2010 van de wijkraad een
presentatie hierover verzorgd. Via de

Startpagina van www.wijkraaddesprengen.nl
kunt u door te klikken op Notulen
jaarvergadering en Leefbaarheid presentatie
rechtstreeks doorlinken naar deze presentatie.
Ook kunt u kiezen voorWijkraad →
Jaarvergadering. Onderaan die pagina klikt
u dan op Presentatie Leefbaarheid 2009. U
kunt daar interessante cijfers vinden zoals
die door de geënquêteerden zijn gegeven.

U, als wijkbewoner, kunt ook zaken aandragen
die u graag op de site vermeld zou willen zien.
Reacties op de site kunt u doorgevenmet het
Reactieformulier zoals dat op de website is
vermeld. Uiteraard kunt u ook schriftelijk
reageren.Het adres van de webmasters is
Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.
Op de site is ook een formulier opgenomen
waarmee u zich kunt opgeven als lid van de
wijkraad.
Aan de website is een centraal e-mail adres
gekoppeld, dit is info@wijkraaddesprengen.nl

De webmasters,
Hanneke Dusseldorp
en Cor Bouman



6

W
IJK

NI
EU

W
S

W
IJK

RA
AD

DE
SP
RE
NG

EN

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78

Apeldoorn

Springt eruit
in groenten en fruit
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IWat blijkt:
Je geluksniveau wordt sterk beïnvloed door
je betrokkenheid bij je naaste
woonomgeving.
Alleen al het kennen en groeten van je
buren laat je geluksniveau met 5% stijgen.
Actieve betrokkenheid bij de buurt:
vrijwilligerswerk, burenhulp, actiecomité
etc. kan het niveau zelfs met 11% verhogen.
Voorwaarde is wel dat je dingen samen met
of voor andere mensen doet en hen ook
daadwerkelijk ontmoet. Alleen het schrijven

van brieven heeft minder effect.
Bijzonder goed nieuws dus: meer geluk ligt
voor iedereen eigenlijk voor het oprapen!

Een paar ‘geluk’ suggesties:
● Grijp de Nationale Burendag op 25

september aan om één of twee van uw
buren op de koffie te vragen.

● Verzamel enkele buurtbewoners en ga
met de gemeente om de tafel om ergens
in de buurt een speelveldje of een groen
ontmoetingsplekje in te richten.

● Meld je aan als vrijwilliger voor
bijvoorbeeld het wandelen met mensen
uit het verpleeg- of verzorgingstehuis op
de hoek van de straat, of als overblijfhulp
op de basisschool uit de buurt.

● Wordt actief bij de wijkraad.

Kortom, een zee van mogelijkheden om
gelukkiger te worden. Die kans laat u toch
niet schieten?

José Cvetanovic, stadsdeelmanager Noordwest
055-5802012 j.cvetanovic@apeldoorn.nl
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In de zomervakantie was ik een weekje
in Engeland. In de krant las ik daar een
artikel over recentelijk gehouden
wetenschappelijk onderzoek over de
factoren die mensen gelukkig maken.

Van de stadsdeelmanager

Hoe wordt je gelukkiger?

StadsdeelwethouderOlaf Prinsen

DDe vijf wethouders en de burgemeester
hebben in het Apeldoorns college allen
een stadsdeel onder hun hoede. In het
stadsdeel Noordwest is dit Olaf Prinsen.
In deze editie van“Wijknieuws”van
wijkraad De Sprengen stelt deze enige
nieuwewethouder zich graag aan u
voor.

Het is zevenentwintig jaar geleden dat ik op
een bijna tropische dag in Apeldoorn ben
geboren. Na ook in onze prachtige
woonplaats opgegroeid te zijn, heb ik voor
mijn studie drie jaar in Amsterdam
gewoond. Maar de lokroep van Apeldoorn
en met name de Apeldoornse politiek,
maakte dat ik in 2005 weer terugverhuisd
ben. Na jaren fractievertegenwoordiger voor
D66 geweest te zijn ben ik sinds een aantal
maanden wethouder, een droom die
werkelijkheid is geworden.

In mijn portefeuille heb ik, behalve
stadsdeel Noordwest waartoe ook uw wijk
behoort, nog vele andere zaken.
Kunst/cultuur, groen/duurzaamheid/milieu,
grondzaken, wijkzaken en
regeldrukvermindering zijn de zaken
waarmee ik mij met name bezig ga houden

de komende jaren. Bij al deze zaken staat
voor mij één ding bovenaan: het belang van
Apeldoorn. Dat dit een uitdagende taak is,
realiseer ik mij zeer goed. Het zijn financieel
lastige tijden. Maar dit heeft gelukkig geen
negatief effect op het ambitieniveau van
Apeldoorn. Dat ik er alle vertrouwen in heb
dat wij onze doelen kunnen realiseren komt
door de unieke kwaliteiten van Apeldoorn.
En een belangrijke gevoel dat ik zelf

uitdraag en dat wij als Apeldoorners meer
mogen uitdragen, is de trots die wij voelen
voor onze stad.Want wat hebben wij
bijvoorbeeld een prachtige groene wijken en
een rijke culturele sector!

Dat er nog genoeg andere redenen zijn om
trots te zijn op onze stad, heb ik de
afgelopen tijd weer ervaren. Als geboren en
getogen Apeldoorner heb ik altijd het idee
dat ik Apeldoorn goed ken. Dat we nog heel
wat pareltjes hebben die ik nog niet kende
(en natuurlijk ook wat plekken die nodig
gepoetst moeten worden om weer glans te
krijgen) heb ik al fietsend ervaren. Het reces
van de politiek heb ik gebruikt om kennis te
maken met de wijkraden in Noordwest
Apeldoorn met een fietstocht door de
wijken. Een fantastische manier om elkaar
en de wijken te leren kennen! Uiteraard
blijft het niet slechts bij een kennismaking.
De komende jaren blijf ik zeer nauw
betrokken bij uw leefomgeving. Door
contact met uw wijkraad, maar hopelijk ook
door contacten met u, bijvoorbeeld via mijn
emailadres o.prinsen@apeldoorn.nl.

Olaf Prinsen
Wethouder stadsdeel Noordwest
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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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Van de wijkagent:

VVeel wijkbewoners ergeren zich aan de hoeveelheid afval dat
op straat wordt achtergelaten. De klachten hierover worden
bij de politie gemeld. Als wijkagent constateer ik ook dat er
mensen zijn die het kennelijk niet op kunnen brengen om
hun afval in een prullenbak te gooien.
Het meeste afval ligt op de routes vanaf supermarkten naar
scholen. Het gaat hier dan vaak om lege blikjes, flesjes, koek-
of chipsverpakkingen. Jongeren gaan tijdens hun pauzes naar
de supermarkt en op weg naar school wordt de verpakking
van de genuttigde consumptie van zich af gegooid.

Regelmatig is dit probleem met de directies van de scholen
besproken. Het blijkt dat men op de scholen zelf ook veel last heeft
van de scholieren die in- en buiten het gebouw het nodige vuil
achter laten. De conciërges mogen het dan opruimen. Het gaat hier
uiteraard om een mentaliteitskwestie. Gezien de opvoedkundige
taak van de scholen wordt er aan het thema door de scholen veel
aandacht besteed. Binnen de school worden de leerlingen gestraft
met corvee.
Buiten het schoolterrein blijft het probleem echter bestaan. Daarom
is besloten dat de politie, in samenwerking met het Team
Handhaving Openbare Ruimte (THOR) van de gemeente Apeldoorn,
regelmatig controles gaat uitvoeren op het wegwerpen van afval.
Van begin mei tot medio juni heeft het politieteam Noordwest
samen met medewerkers THOR meerdere controles uitgevoerd rond
de middelbare scholen in het stadsdeel Noordwest.

In totaal zijn er 36 bonnen uitgeschreven voor het weggooien van
afval. De hoogte van deze boete bedraagt 90 euro. Voor jongeren
onder de 16 jaar wordt de boete gehalveerd naar 45 euro.
Het overgrote deel van de bekeurde personen betrof scholieren,
maar ook enkele volwassenen kregen een bekeuring voor dit feit.
Bij de controles werden er tevens een drietal wildplassers bekeurd!
De boete hiervoor bedraagt eveneens 90 euro.

Tijdens de controles werd er
ook gelet op het
verkeersgedrag. Er werden
daarbij, onder andere, bonnen
uitgeschreven voor het niet
dragen van een helm (60 euro).
Genoemde resultaten zijn
besproken met de middelbare
scholen. De scholieren spraken
onderling over de controles en
boetes. Dit heeft in juni geleid
tot een afname van het aantal overtredingen en dus ook het minder
aantreffen van zwerfvuil op straat.
Het komende schooljaar zullen we de controles herhalen. Het
handhavingteam van de gemeente zal hieraan een grote bijdrage
leveren. Ook de scholen zullen betrokken blijven bij het project.
Communicatie door scholen en ouders is mede van belang om de
mentaliteit onder jongeren op dit gebied te veranderen.

Tot slot wil ik er nog wel op wijzen dat er ook een aantal
volwassenen is bekeurd voor het wegwerpen van afval en
wildplassen! Bovengenoemde problematiek komt dus niet alleen
op het bordje van de jongeren en is in ieder geval een probleem
van ons allemaal.
Iemand op straat op zijn gedrag aanspreken en vooral zelf het goede
voorbeeld geven. Hieraan kunnen we met z’n allen een bijdrage
leveren! Hopelijk zijn bovengenoemde controles in de toekomst dan
minder noodzakelijk...

Uw wijkagent,

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

Afval

Foto Sumatralaan nr 3 (met dank aan Berry Meester)

Onze wijk door de jaren heen

O
Onze wandeling door de wijk brengt ons
deze keer in de Sumatralaan bij nr 3, een
gemeentelijk monument. Op deze
anzichtkaart wordt een leuk tijdsbeeld
geschetst. Als men nu door dezelfde
straat wandelt valt op dat het huis
afgezien van de kleur van het houtwerk
weinig veranderd is.Wel is het groen in
tuinen en de omgeving in de loop der
jaren flink gegroeid. Ook de
telefoonlijnen zijn inmiddels onder de
grond verdwenen.Waar er tegenwoordig
een parkeerverbod bord nodig is om
het straatbeeld autoluw te houden, is
er op deze oude foto geen auto te zien.

Danielle Engels
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Bestemmingsplan AGOVV

Wie het Apeldoornse nieuws een beetje volgt kan de
perikelen rond het wel en wee van AGOVV niet zijn ontgaan.
De profclub maakt enerzijds financieel moeilijke tijden door,
aan de andere kant heeft ze grootse plannen. Die plannen
leiden ertoe dat voor het gebied van het AGOVV-stadion een
nieuw bestemmingsplan moet worden vastgesteld. Het
stadion ligt in de wijk Berg en Bos en tegen de wijken Orden
en De Sprengen aan. Ons gezamenlijk belang is dat de
leefbaarheid van onze wijken niet onevenredig wordt
aangetast. Vandaar dat we gezamenlijk optrekken in de
procedures rond dit plan.

De eerste publieke versie van het bestemmingsplan, het
voorontwerp, heeft bij het verschijnen van dit Wijknieuws net ter
inzage gelegen in het kader van de inspraak. De gezamenlijke
wijkraden hebben gezamenlijk een inspraakreactie ingediend.
Daarin uiten wij ons ongenoegen dat de regels en de afspraken
waaraan AGOVV zich moet houden bij het verwezenlijken van haar
plannen, geleidelijk steeds verder worden opgerekt. Zes jaar geleden
stelde de gemeenteraad in ferme taal dat de proftak van AGOVV
binnen vijf jaar elders in Apeldoorn een stadion moest bouwen en
betrekken. Na tal van tussenstappen zijn we nu zover dat de
gemeenteraad een bestemmingsplan zal vaststellen waardoor de
profs in het sportpark van AGOVV kunnen blijven voetballen en
waarbij de bouwmogelijkheden verder worden verruimd.Wij vragen
ons in onze inspraakreactie af in hoeverre de wijkraden en de
betrokken bewoners nog serieus worden genomen.
Een illustratief punt is de vaststelling van de maximale
bezoekerscapaciteit van het stadion. De maximale
bezoekerscapaciteit heeft gevolgen voor de verkeersafwikkeling en
het benodigd aantal parkeerplaatsen bij wedstrijden. De wijkraden
stellen zich op het standpunt dat het aantal van 2.500 is
afgesproken. Volgens de gemeente berust dat op een misverstand
en is een aantal van 3.250 toegestaan. Het woord misverstand is
blijkbaar een eufemisme voor het feit dat de gemeente heeft zitten
slapen. Destijds heeft de gemeente AGOVV vergunning verleend
voor het bouwen van stalen tribunes met een capaciteit van 2500
zitplaatsen. De intentie was dat de houten tribune met 750
zitplaatsen zou worden afgebroken. Die plannen zijn toen breed
gepresenteerd. Met de afbraak van de houten tribune was de
Stichting Apeldoornse monumenten het niet eens. Die vindt dat de

tribune een cultuurhistorische waarde heef en heeft met succes
actie gevoerd voor het behoud daarvan. En toen had AGOVV ineens
de beschikking over 3250 zitplaatsen!
In het voorontwerp bestemmingsplan wordt aantal dit nog eens
verder opgehoogd naar 3.750 bezoekersplaatsen. En zo wordt in een
paar jaar tijd aan de maximale bezoekerscapaciteit geleidelijk
verhoogd van 2.500 naar 3.750 plaatsen.

Inhoudelijk is onze grootste zorg dat de
gebruiks- en bouwmogelijkheden op het
terrein worden verruimd in de
voorontwerp bestemmingsplan. In de
onderbouwing van het plan gaat de
gemeente er vanuit dat op het terrein
ten eeuwige dagen zal worden
gevoetbald en dat de bebouwing vooral
bestaat uit voetbaltribunes. Het voorontwerp biedt echter ruimte
voor een hal van 10 meter hoog met oppervlak van 3.000 m2. Het
gebruik kan bijvoorbeeld ook een overdekt zwembad zijn, of een
sporthal, of een overdekte kunstijsbaan. Die activiteiten hebben een
heel andere invloed op de omgeving dan een amateurvoetbalclub
met een professionele tak die 20 thuiswedstrijden in het jaar speelt.
Aan de gevolgen van deze andere gebruiksvormen wordt in de
onderbouwing plan helemaal geen rekening gehouden.

De wijkraden zien het toekomstige gebruik van het AGOVV-terrein
het liefst beperkt tot veldsporten. Als dat in de ogen van de
gemeente feitelijk ook zo zal zijn, waarom dan nog die andere
gebruiksmogelijkheden in het voorontwerp opnemen? Door die
andere gebruiksmogelijkheden uit het plan te schrappen blijven ons
onaangename verrassingen bespaard als AGOVV om welke reden
dan ook mocht besluiten het terrein te verlaten.

De wijkraden van Berg en Bos, Orden en De Sprengen accepteren de
realiteit van betaald voetbal op het AGOVV-terrein. Van structurele
overlast tot op heden geen sprake gebleken, ondanks de zorgen
daarover vooraf. Dat willen wij graag zo houden. Daarom bepleiten
wij het waarborgen van de huidige situatie in het nieuwe
bestemmingsplan, niet meer en niet minder.

Roelof Boekhold

ICE nummers in mobiel
Medewerkers van ambulancediensten maken
steeds vaker mee dat een patiënt wel een
mobiel bij zich heeft, maar dat zij het hele
adresboek moeten 'doorspitten' om het
telefoonnummer van ouders/partner te
vinden. Er is hiervoor een slimme
oplossing: de zogenaamde ICE code.
ICE betekent bellen
"In Case of Emergency".

Zij stellen dan ook voor dat een ieder in zijn mobiel een adres
creëert onder de Naam ICE. Onder die naam sla je het nummer op
van de persoon die moet worden gebeld in geval van nood. Politie,
ambulancepersoneel, arts weet hierdoor snel met wie zij contact
moeten opnemen. Indien er verschillende contactpersonen gebeld
moeten worden (of bij geen gehoor) maak dan gebruik van de
namen ICE1, ICE2, ICE3 met de daarbij behorende telefoonnummers.

Cor Bouman
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Een wijkbewoner aan het woord

Dit keer ben ik op bezoek geweest bij de
familie Timmer (Jaap, echtgenote Sophie,
dochter Olga en hond Snow) aan de
Sumatralaan.De deur werdmet een
enthousiaste zwaai opengedaan door
Olga gevolgd door de al even vrolijke border
collie Snow.
Jaap Timmer heeft mij deze avondmet
bezieling verteld over zijn werk als
hoofddocent Politiestudies aan de Vrije
Universiteit Amsterdam en zijn lectoraat
Veiligheid en Sociale Cohesie aan de
HogeschoolWindesheim in Zwolle. Het voelde
alsof ik college had. Ik werdmeegenomen in
de wereld van een,wat na deze avond
duidelijk was, breed georiënteerde bevlogen
optimist. De omgeving was niet de
collegezaal maar een wat comfortabeler
omgeving, de huiskamer van Jaap.

Deweg naar Apeldoorn
Jaap is geboren in Groningen en heeft hier
ook Sociologie gestudeerd.Na het afronden
van zijn opleiding kreeg hij een baan bij het
Sociologisch Instituut in Leiden en is hij ook
verhuisd naar Leiden. Dat hij vervolgens bij de
Universiteit van Amsterdam de functie van
rechtssocioloog vervulde betekende niet
direct dat Jaap zijn monumentale pandje in
Leiden vaarwel heeft gezegd. De overstap
naar Amsterdam heeft hij gemaakt omdat
Sophie inmiddels in zijn leven was gekomen
en zij woonde en werkte in Amsterdam.

Werk of hobby?
Tijdens een onderzoek naar de vraag wat de
overheid leert van klachten van burgers bij de
Nationale Ombudsmanmaakte Jaap kennis
met de politie als onderzoekonderwerp.“Een
hoogleraar vroeg daarna of ik mee wilde
werken aan een onderzoek naar het gebruik
van het vuurwapen door de politie”. Dit
onderzoek heeft geleid tot het boek“Onder
Schot” (1996) en kreeg volop aandacht vanuit
het beroepsveld van de politie en demedia.
Inmiddels bestudeert Jaap al weer jaren de
wijze waarop de politie met het gebruik van
geweld omgaat en is hij een autoriteit op
gebied van het politiewerkmet o.a. als
resultaat diverse, door zijn hand geschreven,
boeken, zoals zijn proefschrift “Politiegeweld”
(2005).

Vanuit de VU is Jaap voor 3,5 dag
gedetacheerd bij HogeschoolWindesheim in
Zwolle. Hierdoor is hij nog 1,5 dag in
Amsterdamwaar hij zijn tijd deels besteedt
aan onderzoek naar politievraagstukken en
voor de overige tijd onderwijs geeft in het
besturen van veiligheid.Om feelingmet de
praktijk te houden kan het gebeuren dat Jaap
spannende avonturen beleeft om het
politiewerk, bijvoorbeeld de voorbereidingen
en werkzaamheden bij een inval observeren.

In Zwolle heeft hij de rol van lector “Veiligheid
en Sociale Cohesie”. Als we het over
“Veiligheid”hebbenweten we allemaal waar
we het over hebben. Bij “Sociale Cohesie” is
dat anders. Hier gaat het over de wijze en
intensiteit waaropmensen en groepen
mensen een relatie met elkaar hebben.
In deze functie houdt Jaap zich bezig op een
veel groter gebied dan het politiewerk.

“Immers Veiligheid ontstaat door een
complex aan factoren die te maken heeft met
je veilig voelen en die de omgeving leefbaar
maakt.” Jaap initieert de veelal
praktijkgerichte onderzoeken en coacht en
leidt de onderzoekteams (docenten en
studenten) in Zwolle. Hij levert hiermee een
bijdrage aan de professionalisering van
docenten, aan de verdieping van het
onderwijs en aan kennis in het betreffende
werkveld. Deze onderzoeken zijn heel divers
en gaan over de veiligheid in de
leefomgeving.

Naast zijn werk in Amsterdam en Zwolle is
Jaap een veelgevraagd spreker die door de
liefde voor zijn vakgebiedmoeilijk nee kan
zeggen.Het is mij wel duidelijk. Jaap is een
drukbezet man die geen 8 tot 5 baan
ambieert.

Het wonen in de wijk
6 jaar geleden heeft “de Timmer familie”
Amsterdam verlaten en viel hun oog op een
huis aan de Sumatralaan.“Een enorm
contrast” zegt Jaap.“Wewoonden in
Amsterdamwest in een dichtbevolkte wijk na
verloop van tijd nogmaar met afnemend
plezier. In de periode dat wij er woonden
werden er bijvoorbeeld vlakbij onze voordeur
twee bekende criminelen doodgeschoten.De
drukte, de vuile lucht en de toenemende
herrie van Schiphol maakten Amsterdam-
West ook steedsminder prettig. Sinds wij aan
de Sumatralaan wonen heeft onze dochter
Olga veel meer bewegingsvrijheid.We zijn nu

Spreken wij kinderen en volwassenen aan op hun
wangedrag op straat? Dit gebeurt te weinig. Veel
van ons draaien zich liever om als zij zien dat er
een portemonnee wordt gerold of als een
wegpiraat (dikwijls een wijkbewoner) wel erg veel
haast heeft om de kinderen bij school af te zetten.
Dit maakt onze ogenschijnlijk veilige wijk minder
veilig.

De Sprengen, een veilige wijk maar het kan nog beter

Schaapskudde met hond
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5 minuten verwijderd van de bossen, het
centrum en ons theater Orpheus. Geweldig
toch?Wewonen hier heel plezierig.”

Veiligheid in onze wijk
“Onze wijk is veilig.Maar het kan veiliger.“
Door de afname van de sociale verbanden, de
in dit verhaal eerder genoemde“sociale
cohesie”, zoals het lidmaatschap van een kerk
of vereniging is er minder sociale controle.
Ook de internationalisering en de
versoepeling van de omgangsvormen zorgen
er voor dat mensenmeer voor zichzelf gaan
zonder rekening te houdenmet de leef- en
werkomgeving. De normen enwaarden zijn
vervaagd en het respect voor elkaar is
zoekgeraakt.

Jaap:“We hebben afspraken gemaakt om een
veilige samenleving te creëren. Een van deze
afspraken voor onze wijk is onder andere dat
wemet uitzondering van op de Jachtlaan,
Kennedylaan, Sprengenweg en
Vosselmanstraat onze snelheid aanpassen en
30 km rijden.Helaas zijn er wijkbewoners die
zich niet houden aan deze snelheid en
daardoor de wijk onveilig maken.Wewillen
dat onze kinderen veilig naar school kunnen
fietsen,maar we vergeten deze wens op het
moment dat we achter het stuur gaan zitten.
Een oplossing zou zijn meer drempels in de
wegen aan te leggen.”

Een ander punt is volgens Jaap dat wij elkaar
niet meer durven en kunnen aanspreken als
het over een onveilige situatie gaat. Uit eigen

ervaringenweet Jaap dat iemandwijzen op
zijn verantwoordelijkheid niet gemakkelijk
wordt geaccepteerd en wordt afgedaanmet
een grauw of snauw, soms vergezeld van een
middelvinger.Vooral een agent,want die
moet boeven gaan vangen en ons niet lastig
vallen.“Onze wijk is er mee gebaat als we
anderen aanspreken of een helpende hand
bieden. Stap erop af en doe dit op een rustige
manier en blijf dit doen.“

“Het zijn vaak ook simpele dingen die de
veiligheid bevorderen. Je staat er jammer
genoeg niet altijd bij stil. Houd het voetpad
en trottoir voor je huis en voor het huis van je
oudere buurman schoon.Het zou super zijn
als hier oog voor is. Ook de ouderen onder ons
kunnen dan in het najaar als de bladeren van
de bomen vallen of ’s-winters als het
gesneeuwd heeft naar buiten en hoeven in
deze periode niet aan huis gekluisterd te
blijven.”

Hobby’s
Naast de drukke werkzaamheden van Jaap
heeft hij nog een paar uiteenlopende hobby’s.
Hij sleutelt graag aan oude Citroëns. Dit doet
hij bij vrienden in het noorden van het land.
Zijn andere hobby lijkt mij demeest
ontspannende en bovenal de leukste. Hij is
namelijk vrijwillig schaapherder. Jaap begint
enthousiast te vertellen:“Ik ben opgegroeid
met border collies.Mijn vader heeft tot 5 jaar
geleden altijd getraindmet dit ras. Het is een
gezellige hond in huis,maar hij moet wel een
eigen taak hebben.Toen wij in Apeldoorn

kwamenwonen hebben niet lang getwijfeld.
Het werd een jonge border collie.”
Het was voor Jaap bij de aankoop van de hond
niet de bedoeling om schaapherder te
worden.Na een poos begon het toch te
kriebelen. Jaap wilde kijken hoe Snow
reageert in een weidemet schapen. Snow
deed het voortreffelijk. Dit bracht Jaap ertoe
op cursus te gaan en later ook contact op te
nemenmet een schaapherder. Sindsdien
dwaalt hij een paar keer per maandmet de
kudde over de heide in Ermelo. Hij geniet hier
van de natuur en de rust.Voor Jaap een goede
remedie om de drukte van alle dag even te
vergeten en nieuwe energie op te doen.Wilt u
meer weten over de kudde in Ermelo, kijk dan
op http://www.schapedrift.nl

Het was voor mij duidelijk dat iedereen in
onze samenleving zijn of haar steentje kan
bijdragen om te zorgen voor een veilige
leefomgeving. Bij de voorbereidingen voor dit
interview kwam ik in de tekst van een
lectorale rede van Jaap de volgende aardige
vergelijking tegen: Prof. Hans Boutellier
vergelijkt de samenleving wat veiligheid
betreft met voetbal. De officier van Justitie is
de keeper in het doel. Als de verdediging faalt,
vliegen de keeper de ballen om de oren.Met
verdediging wordt hier o.a. de politie bedoelt.

Ben ik te idealistisch als ik zeg dat wij als wijk
ons kunnen onderscheiden en geen drempels
nodig hebben en geen politie die ons erop
moet wijzen dat wij een wegmet
éénrichtingverkeer van de verkeerde kant
inrijden? De toekomst zal het uitwijzen.

Jaap bedankt voor het leerzame en plezierige
interview.

Hanneke Dusseldorp

Schaapskudde van Ermelo
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Bij het opstaan straalde de zon
al aan een strak blauwe lucht,
het beloofde een prachtige dag
te worden! Toen ik mijn drie
jarige dochter wakker maakte
waren haar eerste woorden:
‘vandaag gaan we de
straatspeeldag vieren hè
mamma’. In de ochtend hebben
we de straat versierd,
springkussen opgezet, andere
spelletjes en een tafel met
limonade en lekkers klaar gezet
en het feest kon beginnen.

Vanaf een uur of één kwamen de
kinderen uit school en konden ze
lekker spelen en springen. Ook uit
andere straten in de buurt kwamen
er wat kinderen langs die ook graag
even op het springkussen wilden
spelen.We hebben nog een
tekenwedstrijd georganiseerd waar
alle kinderen erg hun best voor
gedaan hebben. In de loop van de
middag kwamen er ook steeds meer
volwassenen langs om gezellig met
elkaar te praten. Iedereen heeft wat
drinken en eten mee van huis
genomen en uiteindelijk is de

Straatspeeldag Boszichtlaan en Badhuisweg

geweldige straatspeeldag afgesloten met een
spontane BBQ .
De buurjongen zei de volgende dag tegen zijn
moeder: wat een top-dag was het gister he? En
zo was het, een heerlijke dag die ook zeker
bijdraagt aan meer sfeer en gezelligheid in
buurt. Volgend jaar zeker weer!

Bregje Schiermeijer en Marjon Stroosma,
Boszichtlaan

2 juni 2010 was het weer nationale
straatspeeldag, zo ook weer op de Badhuisweg.
Zeker 120 kinderen hebben genoten van de vele
activiteiten die er waren georganiseerd.
Er was een springkussen, opblaasbaar
voetbalveld, de kapper kleurde haren en maakte

vlechtjes, diverse fietsjes, speelgoed, en een
fotowedstrijd maakten de dag compleet.
Tevens was er gedacht aan drinken en lekkere
snoepjes, chips en een ijsje.Want het was dit
jaar geweldig weer. Als afsluiting was er een
prijsuitreiking die bij veel kinderen een lach op
het gezicht wist te krijgen. Na de straatspeeldag
hebben we met de buurt en vrijwilligers nog
een lekkere borrel na gedronken, een dronk op
een geweldige geslaagde dag.
Wij danken de vele sponsers die deze dag
mogelijk hebben gemaakt, bedankt Wijkraad de
Sprengen, De Spar, Nickolodeon, Kapoes,
Mammalou, ‘t Okshoofd, Top 1 Toys, Julianatoren,
Accres, Kidsplayground, Bloemendal groente en
fruit en iedereen die we vergeten zijn te noemen.

Jolanda Berends-Minnaar

BadhuiswegBoszichtlaan

Beste lezer,
Ik zal mij aan u voorstellen, ik heet Auke Klene
en ben sinds 18 januari 2010 één van de drie
vrijwilligers op het nieuwe informatiepunt in de
Loohof.Wij helpen daar bewoners uit de
omgeving met vragen over het zelfstandig
wonen en alles wat daar bij komt kijken. Op
basis van uw verhaal en vraag zoeken we, onder
het genot van een kopje koffie, samen met u
naar een oplossing.

Ik zal u een voorbeeld schetsen. Er komt bij ons
een vraag binnen van iemand die niet meer
mobiel is. Lichamelijk gaat alles niet meer naar
wens. Eigenlijk is er dringend een helpende
hand nodig. In overleg lopen we de
mogelijkheden langs.We verwijzen u door naar
bijvoorbeeld een organisatie die uw huishouden
kan overnemen en misschien ook een stukje van
de persoonlijke verzorging.
Daarnaast zijn er ook organisaties die in huis
aanpassingen kunnen laten uitvoeren, omdat u
minder mobiel bent. Ook dat zoeken we samen
met u uit. Het kan zijn dat u niet mobiel bent
door een operatie of een ongelukje. Dan
bekijken we de mogelijkheden van tijdelijke
hulp. Er zijn organisaties die voor u kunnen
koken en u het alleen maar hoeft op te
warmen voor een bepaalde periode. Het kan
ook zijn dat u hand- en spandiensten om het
huis nodig heeft.Wij kunnen u doorverwijzen

naar de organisaties die dat voor u kunnen
doen. Vaak blijkt dat men al lid is van deze
organisaties, alleen wist men niet dat dit kon.
Wij helpen ook mensen die willen verhuizen
naar een gelijkvloers appartement,
zorgwoning of naar een zorginstelling. Bij deze
vragen komt er vaak iemand bij u thuis, omdat
dit soort gesprekken beter in eigen omgeving
plaats kunnen vinden.
Zoals u leest zijn wij van vele markten thuis en
willen we u graag de helpende hand reiken.
Wij zijn op maandag, dinsdag en donderdag van
10:00 uur tot 12:30 uur op het informatiepunt te
bereiken. Kom gerust langs want we zien wij u
graag in Loohof aan de Koning Lodewijklaan 2 in
Apeldoorn.

De medewerkers van het Informatiepunt de
Loohof:
Auke Klene - Irene van Ginkel - Janny de Geus

Van alle markten thuis – het informatiepunt in de Loohof
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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 een dynamisch bedrijf, waar persoonlijke begeleiding en dienstverlening hoog in het 
vaandel staan. Vorig jaar zijn wij, na 36 jaar, verhuisd van de Jachtlaan naar ons nieuwe kantoor aan de Jacob 
Catslaan 1 te Apeldoorn (de voormalige Rabobank). Bij u om de hoek!

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.

U ziet het: bij ons bent u verzekerd van een objectief en vakkundig advies. Wij onderscheiden ons sterk door te 
investeren in kennis, service en tijd. Kortom, u krijgt de aandacht die u verdient.

Komt u gerust eens (vrijblijvend) bij ons buurten!

M A K E L A A R D I J F INANCIEEL  ADVISEURS
tel.: 055-3553893, financieel@bisterbosch.nl
www.bisterbosch.nl

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


