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Van de voorzitter
Meestal haal ik op
zaterdagochtend te
voet brood bij de
bakker. Dat is goed
voor de
lichaamsbeweging
en door steeds een
andere route te nemen, zie ik hoe de wijk er
bij ligt. Zo ook in het eerste weekend van dit
jaar. Ik stapte de deur uit, het had gesneeuwd.
Ik zag voetstappen in de sneeuw die naar
mijn voordeur leiden en weer terug naar de
straat. Ik ga op weg en geef mijn ogen goed
de kost. Het leuke van pas gevallen sneeuw is
dat je een mooi beeld krijgt hoe
verkeersstromen lopen. Vooral bij autoverkeer.
Dan blijkt dat hele stukken wegverharding
nooit gebruikt lijken te worden.

Leendert Roos, bestuurslid
Saturnusstraat 21, 06 45307248
leendert.roos@wijkraaddesprengen.nl
Rob Jerphanion, kandidaat-bestuurslid
Bilderdijklaan 1
055 3559902
rob.jerphanion@wijkraaddesprengen.nl

onbestaanbaar, de krant is al heel lang deel
van mijn leven. En eerlijk gezegd had ik het –
ongefundeerde – beeld dat in onze
gemiddeld hoger opgeleide wijk de meeste
mensen een krant zouden lezen. Dan bedenk
ik mij dat het gebrek aan voetstappen alleen
betekent dat veel mensen geen abonnement
hebben op een krant. Het zou best eens
kunnen zijn dat ze hun krant(en) los kopen. Ik
denk echter dat dat wel meevalt. Zo groot
zijn de stapels kranten niet bij de
verkooppunten. Ik ga op zoek op internet en
lees dat de oplagen van kranten over het
geheel steeds minder worden.
De vraag dringt zich bij mij op hoe al die
mensen zich dan informeren over wat er
speelt in de wereld, in Nederland, in
Apeldoorn en in hun buurt. Hebben ze
allemaal een digitaal abonnement op hun
krant? Informeren ze zich via de huis-aanhuisbladen? Via Tijdschriften? Televisie?
Radio? Nieuwssites op internet? Facebook?
De buren? Het Wijknieuws? Onze website
misschien? Ik word er gaandeweg steeds
nieuwsgieriger naar. Het antwoord heb ik
nog niet gevonden. Weet u het misschien?

Wijknieuws is een uitgave van Wijkraad
Dit is het laatste voorwoord dat ik voor het
Wijknieuws schrijf. Na 12 jaar wijkraad,
waarvan 8 jaar als voorzitter, is het tijd om
het stokje over te dragen. Dat ga ik doen op
de aanstaande jaarvergadering op 5 april. Een
waardig opvolger loopt zich al warm.

De Sprengen, verschijnt vier keer per jaar
en wordt gratis verspreid bij ruim 2.800
adressen in de wijk “De Sprengen”.
Redactie:
Roelof Boekhold, hoofdredacteur
Helma Franssen, redacteur
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helma.franssen@wijkraaddesprengen.nl
Joyce Snel, fotograaf
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joyce.snel@wijkraaddesprengen.nl
Webmaster:
Peter Kroonstuiver
Schuttersweg 71, 055 3558104
webmaster@wijkraaddesprengen.nl

Roelof Boekhold

Na een paar straten valt mij opeens op dat
bij veel huizen er geen voetstappen naar de
voordeur en weer terug lopen. Het dringt tot
mij door dat er bij die huizen dus geen krant
wordt bezorgd. En dan komen er allemaal
vragen bij mij op. Lezen al die mensen echt
geen krant? Voor mij een beetje
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Stadsdeelmanager (noord-west):
Wim Bergink, 055-5801424
w.bergink@apeldoorn.nl
Twitter: @055Noordwest
Wijkagent (noord-west):
Sharon Koenders, 0900-8844
Vosselmanstraat 201, 7311 CL Apeldoorn
sharon.koenders@politie.nl
Twitter:@polsprengen

Redactieleden Wijknieuws
gezocht
Naar aanleiding van onze oproep in het
vorige Wijknieuws hebben twee
kandidaten belangstelling getoond. In dit
Wijknieuws stelt Helma Franssen zich voor.
De andere kandidaat draait vanaf het
volgende nummer met ons mee en zal zich
dan voorstellen. Voor de continuïteit
blijven we echter naar versterking zoeken.
We zoeken daarom:

G een (schrijvend) redacteur
Meer weten? Interesse?
Neem contact op met Roelof Boekhold
(roelof.boekhold@wijkraaddesprengen.nl;
055-3556003)

Uitnodiging

Openbare vergadering wijkraad De Sprengen
Het succes van de openbare vergadering 2016
zetten wij voort door het accent meer te
leggen op ontmoeting.

Het bestuur van wijkraad De Sprengen nodigt u van harte uit voor zijn jaarlijkse
openbare vergadering op woensdag 5 april 2017 van 20.00 tot ± 20.30 uur (inloop
vanaf 19.30 uur) in het Restaurant van de Loohof Koning Lodewijklaan 2

De agenda vergadering luidt als volgt;
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering van 5 april 2016 *.
De notulen staan op de website.
4. Algemeen jaarverslag over het jaar 2016 *.
5. Financieel verslag over het jaar 2016 *.
6. Bevindingen en verslag van de
kascommissie.
7. Décharge van het bestuur.
8. Benoeming kascommissieleden en
reservelid.

9. Bestuursverkiezing.
Aftredend is Roelof Boekhold. Het
Bestuur draagt kandidaat-bestuurslid
Rob Jerphanion ter benoeming voor.
Leden van de vereniging kunnen tot
vijf dagen vóór de jaarvergadering
(tegen) kandidaten schriftelijk
aanmelden bij de secretaris.
10.Rondvraag.
11. Sluiting.
De met * gemerkte stukken liggen vanaf
19.30 uur in de zaal ter inzage.

Na afloop van de vergadering ca. 20.30 uur
kunt u onder het genot van een hapje en een
drankje de informatiemarkt bezoeken
waarop organisaties die in onze wijk actief
zijn, zich zullen presenteren. Daarnaast kunt
u ook de bestuursleden, de wijkagent, de
stadsdeelmanager en de verschillende
vertegenwoordigers van politieke partijen
aanspreken. Of u praat gewoon gezellig bij
met de andere bezoekers van de vergadering.

Even voorstellen

Kandidaat-bestuurslid
Rob Jerphanion
Graag stel ik me als kandidaatbestuurslid van de wijkraad De Sprengen
aan u voor. Mijn naam is Rob Jerphanion.
Ik ben 69 jaar geleden geboren in Den
Haag, waar ik mijn jeugd doorbracht.
Mijn eerste kennismaking met Apeldoorn
vond plaats eind zestiger jaren toen ik werd
toegelaten tot de Nederlandse
Politieacademie, toen gevestigd aan de
Kleiberg, achter de Willem III kazerne. Na
afronding van mijn studie daar kwam ik in
dienst van de gemeentepolitie Den Haag,
waar ik in 1983 als hoofdinspecteur afscheid
nam als gevolg van mijn benoerming tot
commissaris bij de gemeentepolitie
Apeldoorn. Ik nam toen, na een korte
periode van tijdelijke huisvesting in Hoog
Soeren, met mijn gezin mijn intrek in de
woning aan de Bilderdijklaan waar ik nu nog
steeds woon. Ik ben dus al 33 jaar inwoner
van onze prachtige wijk. Na zes jaar politie

Apeldoorn volgde in 1989 mijn benoeming
tot commissaris bij de Rijksrecherche in
Arnhem.
Na wat ambtelijke omzwervingen verliet ik in
2005 als adviseur opsporingsbeleid op het
ministerie van Justitie de dienst.
Naast mijn werk bij politie en justitie ben ik
jaren bestuurlijk actief geweest in de
gehandicaptenzorg en in de
gezondheidszorg. Mijn meest recente
functies op dat vlak waren in de Apeldoornse
setting die van voorzitter van de Raad van
Toezicht van De Passerel, een u ongetwijfeld
bekende instelling voor mensen met een
verstandelijke beperking. Op landelijk niveau
was ik bestuurslid van de Nederlandse
Patienten Consumenten Federatie. Deze
laatste organisatie, die inmiddels Patienten
Federatie Nederland heet, is een koepel van
patientenverenigingen in de
gezondheidszorg.

Beide functies legde ik ongeveer twee jaar
geleden neer omdat mijn statutaire
zittingsperiode er op zat. Daarmee heb ik nu,
naast wat opa-verplichtingen, alle tijd en
ruimte om mij in te zetten voor de belangen
van onze mooie wijk en haar bewoners.
Rob Jerphanion
Wijknieuws maart 2017
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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

Sociaal

Noaberschap in de Sprengen?
In het bestuur van een wijkraad heeft ieder zo zijn functie en
expertise. Dat van mij ligt in het sociale domein; vanuit
professioneel gebied maar ook vanuit interesse. Nu is zo'n
taak niet helemaal uitgeschreven of ingevuld en mag een
ieder daar zijn draai aan geven, omdat de ene wijk de andere
niet is en zo zijn eigen aandachtsgebieden heeft.
Zo is de ene wijkraad bezig met het inventariseren van AED's,
de andere wijkraad met de veiligheid in de wijk en een derde
met problemen met jongeren.

leven op hun eigen manier prettig in te richten.
Waarschijnlijk wacht u helemaal niet op georganiseerde zorg en
welzijnsactiviteiten en zoekt u deze op als u ze wel wenst.
Dus wat mij betreft ligt het initiatief dan ook bij u. Mocht u een vraag,
idee, wens of probleem hebben op het gebied van sociaal en welzijn
dan hoor ik het graag en zal ik mijn best doen om u passend te
ondersteunen. U vindt mijn mailadres en telefoonnummer op de
eerste pagina van dit blad.
Marielle Kloosterman

In De Sprengen hebben we geprobeerd ons te richten op verbinding
tussen instellingen en buurtbewoners. Dit hebben we gedaan door
twee keer een Burendag te organiseren vanuit de instellingen in onze
wijk om buurtbewoners op een leuke manier naar buiten te krijgen
om iets gezelligs met elkaar te doen. Sinds de eerste organisatie van
de Burendag hebben we een netwerk in het leven geroepen met de
instellingen en scholen die enthousiast mee willen organiseren.
Toch hebben we na 2 keer een Burendag met wisselende opkomst, het
gevoel dat we niet genoeg mensen aan kunnen spreken en dat de
wensen en behoeftes van mensen in onze wijk misschien op een
ander vlak liggen.
Nu had één van de wijkraadcollega's net een krantenartikel over het
"Noaberschap" in Ugchelen gelezen, een prachtig verhaal over een
dorpsraad die vraag en aanbod aan elkaar koppelt. We hebben Wineke
Blom, de initiatiefneemster vervolgens uitgenodigd om haar verhaal
te vertellen als inspiratie voor onze eigen activiteiten.
De verandering in onze zorg en maatschappij vraagt dat ouderen of
andere hulpbehoevende mensen langer zelfstandig wonen en
ondersteund door mantelzorg, buren en kennissen goed voor zichzelf
kunnen zorgen. Met het Noaberschap doet dit initiatief in Ugchelen
vooral een beroep op het zorgen voor elkaar. Een vrijwilliger van de
dorpsraad heeft nu 70 mensen aan elkaar gekoppeld die elkaar
ondersteunen bij allerlei werkzaamheden in en rond het huis, bij het
doen van boodschappen of het bieden van gezelschap. Het was een
inspirerende bijeenkomst en een heldere uitleg over een simpele
manier van zorgen voor elkaar.
De vraag na de bijeenkomst was dan ook; zou dit in onze buurt ook zo
kunnen werken? Een vraag die niet zomaar te beantwoorden is want
dan zou ik moeten weten wat de wijkbewoners nodig hebben in het
sociale domein. En daar zit nou net het hete hangijzer, daar hebben
we niet zo'n zicht op.
Recent is er een marktonderzoek gedaan naar belevingswerelden van
inwoners in Apeldoorn en wat blijkt: u woont in een hoofdzakelijke
blauwe belevingswereld. Dat betekent dat we een ambitieuze groep
buren zijn, bedachtzaam en onze beslissingen worden weloverwogen
genomen. Daarnaast houden we de touwtjes graag zelf in handen en
plannen we onze carrières en bezigheden graag. Dat klinkt in mijn
oren niet als mensen voor wie we moeten bedenken wat er moet
gebeuren, maar mensen die prima in staat zijn om zelf met een plan
te komen, hun buren te helpen en een feestje te bouwen in de straat.
Deze mensen vragen niet, maar regelen het zelf wel.
Naast deze blauwe mensen zijn er nog een klein aantal roden; zij zijn
intelligent, eigenzinnig en zelfbewust. Vrijheid en onafhankelijkheid
zijn erg belangrijk. Ook deze mensen lijken prima in staat om hun

Redactie

Nieuw redactielid:
Helma Franssen
Hallo mede-buurtbewoners,
Mijn naam is Helma Franssen (1964) en ik vind het leuk om de
redactie van de wijkraad een hand te helpen. Ik ben van Ugchelse
origine maar mijn geschiedenis met Noordwest voert ver terug.
Als 5-jarige fietste ik naar mijn oma op de Sumatralaan, mijn eerste
vriendje woonde tegenover de Victorkerk, mijn middelbare school
stond op de Sterrenlaan - de roemruchte Van Kinsbergenschool - en
mijn eerste baan was bij de Dienst der Domeinen, eerst in Gebouw
D op de J.F. Kennedylaan en later in de oude Kweekschool aan de
Henri Dunantlaan.
Aankomende zomer woon ik tien jaar in onze prachtige wijk De
Sprengen. Samen met zoon Victor en hond Floor woon ik op de
grens van de wijk, aan de dynamische Jachtlaan waar altijd wel wat
te beleven valt (Midwintermarathon, Truckersfestival en niet te
vergeten drukte voor Apenheul en Julianapark). Ik geniet elke dag
van de prachtige natuur waar we middenin mogen wonen. Mijn
dochter Willemijn, die al twee jaar in Utrecht woont, treint graag
terug en loopt dan het liefst door het prachtige Sprengenpark.
Ook in mijn werkzame leven gaat het vaak over wonen en wijken.
Als communicatieadviseur doe ik voornamelijk klussen voor
gemeenten en woningcorporaties. Als je daar meer over wil weten
kijk dan op mijn LInked-pagina.
Ik heb zin om mooie verhalen en nieuwswaardige momenten met
jullie te delen. Wat speelt er in de wijk/stadsdeel, wat houdt ons
bezig en wat verdient speciale aandacht? Ik heb er zin in!!
Groet van Helma
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Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Pedicurepraktijk Reijerman
Le Salon Tamara heet u hartelijk welkom!
Kapsalon
Schoonheidssalon
Make -up

Hét adres voor het behandelen van
Likdoorns en eeltplekken
Schimmel- en ingroeiende nagels
Diabetische, reumatische en medische
voetbehandeling
Oncologisch voetbehandeling
Wellness en cosmetische voetbehandelingen
Hoogakkerlaan 2, 7314 EL Apeldoorn
T 06 - 13 42 83 41 • E pedicurereijerman@live.nl
W www.pedicurereijerman.nl

Specialisaties:
Haar- & hoofdhuidproblemen oplossen
Haarwerken
Lang haar & make -up

•
•
•

Van de wijkagent

De wijkagent bij evenementen
We hebben in Apeldoorn te maken met meerdere
evenementen. Door de grootschaligheid en de gevaarsetting
die erbij komt kijken, wordt steeds vaker een beroep op de
politie gedaan. De wijkagent wordt hierbij ingezet.
Er zijn altijd evenementen die je langer bijblijven, veelal mooie
herinneringen, maar spijtig genoeg soms ook enkele mindere
herinneringen. Gelukkig lopen de meeste evenementen zoals
gepland. Zondag 5 februari mocht ik dienstdoen bij de
midwintermarathon. Een prachtige dag, met veel publiek,
lopers en dondersnelle tijden.
Een kijkje tijdens mijn dienst.
“Onder het oog van de Naald”
We zitten op onze bike en leunen tegen een dranghek. Het is koud,
maar het zonnetje schijnt. Het is een mooie dag. We kijken uit op de
Naald. Het is een momentje stil. Dan hoor ik Jan zeggen; “Tja Sharon...”.
Ik weet direct waar hij het over heeft. Mijn gedachten dwalen even
kort af naar dat pijnlijke fragment van bijna 8 jaar geleden. Daar
waren wij, eveneens dienst op de bike, heel dichtbij. Fotograaf Pim
Velthuizen passeert in een flits. Hij groet ons en, alsof hij gedachten
kan lezen, refereert ook nog even naar die bewuste dag.

hebben. We maken ons op de
voor de klim.
Maar waar ik al bang voor was
gebeurt. Ik voel me benen
lichtelijk verzuren. We moeten
nog een klein stukje de bult op.
Ik hoor een luidspreker waardoor
duidelijk wordt dat de lopers me
op de hielen zitten. Ik denk
ineens aan een bewoner uit de
wijk die pleitte voor de wijkagent
op de fiets in de wijk. Nou, ik mag hopen dat hij me niet zo ziet, met
de tong op de schoenen, geen goed visitekaartje. Gelukkig staan hier
niet veel toeschouwers. Nog wel een collega in privétijd die me tijdens
voorbij gaan nog een hart onder de riem steekt door te roepen dat hij
het ook pittig vond vorig jaar. Jammer van die grijns op zijn gezicht.
En dan zie ik de Soerenseweg. Ik ben er bijna. Ik hoor Jan me
aanmoedigen: “Je redt het Sharon!” Met dat ik verlichting voel in de
benen, zijn daar ook de koplopers. Mijn hemel wat lopen die gasten snel.
Het parcours gaat gelukkig bergafwaarts en we fietsen door Berg en
Bos. We attenderen de omstanders erop dat de lopers eraan komen.
We moeten snelheid houden, want met dat ik omkijk zie ik de lopers
volgen op korte afstand. Al fietsend kom ik op adem en zijn we
aangekomen op de Amersfoortseweg. We gaan richting Loolaan.
En daar, daar staat hij dan als middelpunt en eist mijn aandacht op.
Hij onthaalt ons vriendelijk: de Naald.
Ik voel me verbonden, het heeft een plekje gekregen. Ik moet door…
Onder het oog van de naald begeleiden wij de renners richting finish.
Een nieuwe herinnering doet zijn intrede.
We wachten tot vrijwel alle lopers binnen zijn, het zonnetje geeft nog
nauwelijks af. Het zit erop, tijd om naar het bureau te gaan.
We evalueren kort na met een bakkie. Het was een mooie geslaagde
dag.
Volgend jaar misschien toch maar iets meer trainen.…
Uw wijkagent Sharon Koenders, 0900-8844

“Ze starten met een paar minuten”, zegt Jan. Ik keer terug naar de
realiteit, want vandaag moet ik voorfietsen bij de 8 kilometer van de
midwinter. Zorgen dat de renners veilig hun weg kunnen gaan. Ik ben
weer bij de les. Laten we maar vast gaan fietsen, want ondanks dat ik
de opdracht heb meegekregen vanaf de start mee te fietsen met de
lopers, zie ik de bui al hangen. Ik kan best wel fietsen hoor, maar zag
de eerste lopers van de 16 binnen komen en die gingen echt achterlijk
snel.
We fietsen richting de kruising Jachtlaan/Soerenseweg. Er staan veel
toeschouwers langs de kant van de weg en een enkeling moedigt ons
aan. Een andere collega zou doorgeven als de lopers van start gaan.
Het duurt en het duurt en we krijgen geen reactie. Toch maar eens
navragen. Wat blijkt, de koplopers zijn mijn collega al gepasseerd.
Gevalletje miscommunicatie. Ze komen eraan.
Ons tempo versnelt en we fietsen de helling van de J.C. Wilslaan op.
Het orkest ontvangt ons hartelijk tijdens passeren. Alsof we tijd zat

Altijd al nieuwsgierig geweest waar ik mijn tijd aan besteed? Of
heeft u ideeën waar ik mijn tijd volgens u aan moet besteden? Dan
daag ik u bij deze uit om een dagje met me mee te lopen. Maak
onderstaande zin af en mail deze naar sharon.koenders@politie.nl.
De persoon met de meest boeiende/ pakkende of inspirerende zin
nodig ik uit een om een dag met mij op pad te gaan.
Mailen kan t/m 24 maart waarna ik de winnaar zal inlichten.
Als ik de wijkagent zou zijn, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
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Niazi Creatie
Wij zijn gespecialiseerd in het maken van maatkleding.
Als vakkundige en gediplomeerde coupeuses kunnen
wij zorgdragen voor al uw wensen.

Bruidskleding
Gelegenheidskleding
Maatkleding
Gordijnen en Vitrages

Tevens veranderen herstelwerkzaamheden

Stomerij service

Indien u niet in staat bent om zelf
langs te komen voor uw herstel- en
veranderwerk zijn wij bereid om bij u
langs te komen.
(Alleen geldig voor tehuizen).
055 355 58 02
infoniazi@yahoo.com
www.niazi-creatie.nl
Koning Lodewijklaan 336
7314 GP Apeldoorn

Altijd thuis in úw wijk!
Onze pluspunten:
1. Scherpe en heldere tarieven
2. Professionele en duidelijke presentaties
3. Persoonlijke aandacht en regelmatig contact
4. Full service dienstverlening
5. Gratis waardebepaling

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

Gemeente

Blijf op de hoogte van bekendmakingen
Toen de gemeente verplicht werd haar
bekendmakingen te publiceren op
www.officielebekendmakingen.nl is ze met
de wekelijkse publicatie in het Apeldoorns
Stadsblad gestopt. Sindsdien moet je je
toevlucht nemen tot het internet als je wilt
weten welke bekendmakingen betrekking
hebben op je buurt. Het voordeel is dat je op
de website veel gerichter kunt zoeken en zo
sneller vindt wat voor jou van belang is. Het
nadeel is dat je er wel steeds aan moet
denken om dat dan ook te doen. Dat zullen in
de praktijk maar weinigen doen. Gelukkig
was de overheid zich daarvan bewust en is
daar een oplossing voor bedacht.

Al sinds lange tijd publiceert de
gemeente haar officiële mededelingen
in het huis-aan-huisverspreide
Apeldoorns Stadsblad. Tot een jaar
geleden maakten de gemeentelijke
bekendmakingen daar ook deel van uit.
Het voordeel was dat de
bekendmakingen op die manier elke
week bij je op de mat vielen. Het nadeel
was dat je elke week alle lijsten van
bekendmakingen moest doorvlooien
om te zien of er mogelijk een bij was die
betrekking had op jouw buurt. Lang
heeft de wijkraad dat voor u gedaan en
de bekendmakingen die betrekking
hadden op de wijk, op de website
gepubliceerd.

Wie daar prijs op stelt kan zich abonneren
op een e-mailservice waarin je op de
hoogte gehouden wordt van de
bekendmakingen die voor jou van belang
zijn binnen een zelf in te stellen straal rond
jouw adres. Alle bekendmakingen die
betrekking hebben op dat gebied worden
dagelijks samengevat in een mail. Dat zijn
niet alleen bekendmakingen van de
gemeente, maar dat kunnen ook
bekendmakingen zijn van provincies,
waterschappen en het rijk. Zo kan je nog
nauwelijks ontgaan wat er op het gebied
van beleidsvorming, regelgeving en
vergunningverlening speelt.
Om je je te abonneren ga je naar:
zoek.overheid.nl

Bestemmingsplannen
Nu we toch bezig zijn. Wie bijzondere
belangstelling heeft voor structuurvisies
bestemmingsplannen kan terecht op:
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daar kan je alle plannen van rijk, provincies
en gemeenten raadplegen die betrekking
hebben op de ruimtelijke inrichting van ons
land. Dat zijn niet alleen de vastgestelde
plannen, maar ook de plannen die ter
inspraak of ter visie liggen. Omdat je ook die
website niet dagelijks zult gaan raadplegen,
kan je je ook daar abonneren op een emaillservice. Hoe je dat moet doen staat op
de website beschreven onder de knop
attenderingsservice aan de rechterzijde van
het scherm.
Roelof Boekhold

Even voorstellen

Webmaster Peter Kroonstuiver
Mijn naam is Peter Kroonstuiver. Samen
met mijn vrouw woon ik al ruim 25 jaar
op de Schuttersweg. Een goed vertrekpunt
voor mijn hardloop- en fiets activiteiten.
Eind 2016 ben ik gevraagd om de webmastertaken van de voorzitter Roelof Boekhold over
te nemen. Na een arbeidsverleden onder
andere in de ICT en als computerdocent bij
CODA is het up-to-date houden van de
website www.wijkraaddesprengen.nl mij op
het lijf geschreven.
Naast de nodige informatie vanuit de
gemeente, vindt u op onze website ook veel
informatie over activiteiten in uw naaste
omgeving. Met verschillende (digitale)
initiatieven wil de wijkraad u daar als

wijkbewoner meer bij betrekken. Op welke
manier dat gaat gebeuren, kunt u binnenkort
in het Wijknieuws, in de nieuwsbrief of op de
website lezen.
Wilt u sneller en actueler op de hoogte
gehouden worden van het nieuws uit uw
wijk? Meldt u zich dan aan voor de digitale
nieuwsbrief via info@wijkraaddesprengen.nl
of via de directe link op de website.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties
met betrekking tot de website?
Stuur een mail naar
webmaster@wijkraaddesprengen.nl
Met vriendelijke groeten,
Peter Kroonstuiver
Wijknieuws maart 2017
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Wijkraadswerk

Grijs en groen
Regelmatig overlegt de wijkraad met de
eenheid wijkbeheer van de gemeente.
Daarbij wordt onder andere gekeken
naar het kwaliteitsniveaus van de
openbare ruimte. Zaken als de staat van
de asfaltverharding, overhangend groen,
scheef staande bebordingen en
losliggende stoeptegels krijgen de
aandacht. Wijkbeheer zorgt ervoor dat
deze "kleinere werkzaamheden" op een
adequate wijze worden hersteld.
In het overleg komt de Buitenlijn aan de orde.
De ervaring is dat vele inwoners in Apeldoorn
er gebruik van maken om op die manier de
openbare ruimte schoon en heel te houden.
Via de website van zowel de gemeente
Apeldoorn als van de wijkraad kunt u digitaal
de onvolkomenheden melden. Uw op- of
aanmerkingen worden op prijs gesteld.

zgn. kanalisatie belijning weer op het
wegdek komt. Hierdoor worden
weggebruikers geattendeerd dat
voetgangers hier veelvuldig gebruik van
maken om over te steken. Het wil dus niet
zeggen dat de voetganger hier voorrang
heeft, het is een markering dat er een
oversteekplaats is. De bewoners van
Berkenhove maken van deze oversteek
gebruik voor de dagelijkse boodschappen.
Medio maart zal het asfalt tussen
Badhuisweg en Sterrenlaan vervangen
worden door straatklinkers.

Verkeer/veiligheid
In onze mooie woonwijk, waar bijna overal
niet sneller dan 30 km per uur mag worden
gereden, zijn diverse routes waarlangs de
scholieren fietsend naar de scholen gaan. Een
steeds terugkomende klacht van bewoners is
dat de snelheid waarmee het gemotoriseerde
verkeer zich verplaatst door de wijk, in vele
gevallen te hoog is. Sommige wegen nodigen
uit om sneller dan toegestaan, te rijden.
Regelmatig worden door de politie daarom
snelheidsmetingen verricht. Daarbij het valt
op dat de hardrijders meestal bewoners van
de wijk zelf zijn.
Parkeren
In het afgelopen jaar zijn door bewoners en
wijkraad diverse gesprekken met de
gemeente gevoerd over het verstrekken van
parkeervergunningen aan bewoners. Het is
onbegrijpelijk dat de behandeling van
aanvragen voor een vergunning om tussen
11.00 en 14.00 uur te parkeren aan de
Waltersingel (de eigenstraat) zo moeizaam
gaat en zo lang moet duren.
Wijkraad De Sprengen is betrokken bij de
gesprekken over het parkeren bij de
Apenheul. De zoektocht naar een verkeersen parkeeroplossing voor Apeldoorn-West
duurt al vele jaren. Als aanvullende
parkeerlocatie tijdens hoogtijdagen, is door
het college de keuze gemaakt om twee
oefenvelden van AGOVV in gebruik te nemen.

Na de winterperiode worden weer diverse
werkzaamheden uitgevoerd. In opdracht van
de gemeente Apeldoorn voert "CirculusBerkel BuitenRuimte" diverse taken uit in de
openbare ruimte, waaronder het opvegen
van straatvuil. De teams doen zinvol werk dat
gezien en gewaardeerd wordt.
Koning Lodewijklaan
Het trottoir tussen Saturnusstraat en
Sterrenlaan is weer herbestraat. Er is een
start gemaakt om het slechte asfalt tussen
de Soerenseweg en Badhuisweg te
vervangen door straatklinkers. Na de
werkzaamheden zorgt de gemeente dat de

Jachtlaan
Na de winterstop zal het fietspad tussen
Gunninglaan en de rotonde bij AGOVV
opnieuw betegeld worden. Daarbij worden
de straatkolken naar de trottoirzijde verlegd.
Tijdens "de schouw" is het voetpad tussen de
Jachtlaan en Waltersingel bekeken. Door de
opdruk van boomwortels liggen veel tegels
los. Hier zal door wijkbeheer de nodige
aandacht aan besteed worden.
Heel Apeldoorn Rein
Alle initiatieven die bijdragen aan een schone
woonomgeving vallen onder dit label.
Meestal zijn het buurtbewoners die
regelmatig zwerfvuil opruimen in hun
omgeving. Wilt u ook graag meehelpen dan
kunt u opruimspullen aanvragen via
rein@apeldoorn.nl of telefoonnummer 14055
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Deze gekozen oplossing heeft geleid tot
onvrede in de wijk Brink en Orden. De
toestroom van verkeer over de Laan van
Spitsbergen neemt met deze oplossing niet
af. Met name de kruising met de
Asselsestraat is en wordt nog meer een
probleem. Op deze kruising zal de
afwikkeling plaats vinden van de
verkeersstroom naar de voorlopig in te
richten parkeervelden. Momenteel is er
gemeentelijk overleg om verkeerskundige
maatregelen te treffen op dit kruispunt

Daarbij krijgt de veiligheid van fietsers en
voetgangers bijzondere nadruk.
Een winstpunt is wel dat de J.C. Wilslaan
open blijft en niet meer als overloopparkeerplaats gebruikt mag worden.
De werkgroep Asselsestraat, die mede zorgen
heeft over de extra toestroom van verkeer,
heeft een plan ontwikkeld en aangeboden aan
het college van B&W. Dit plan wordt gedragen
door onder andere de drie wijkraden en
voorziet in een transferium (met shuttle
verbinding) op een terrein naast de afslag A1
Hoenderloo/Apeldoorn. Deze variant zal voor
de langere termijn worden onderzocht. Een
motie om een pilot te houden wordt nog
aangehouden door de gemeenteraad.

BuurtWhatsApps
Dankzij een buurtWhatsApp zijn in de
afgelopen maand in Uddel verschillende
inbrekers opgepakt die probeerden daar hun
slag te slaan. Dit gebeurt niet alleen in Uddel.
Landelijk gezien zijn een WhatApps-groepen
een succes en vergroten de sociale veiligheid
in en om de wijken. Politie en gemeente
brengen dit in kaart zodat er een betere
communicatie kan ontstaan. Enkele wijken
hebben al een dicht netwerk. In bijgaand
kaartje is onze wijk in beeld met de bij ons

bekende straten/wegen. Is er in uw
omgeving een WhatsAppgroep? Laat het ons
weten (info@wijkraaddesprengen.nl). Het
oprichten van een WhatsAppgroep is tevens
een mooie gelegenheid voor betere
kontakten in de directe woonomgeving.
Wanneer volgt uw straat, weg of laan?

Ken uw wijk
Op de opgave in
Wijknieuws 60
hebben we
4 reacties
ontvangen die
goed waren.
Het bestuur heeft
eerlijk geloot. De
winnaar van de
cadeaubon van 20
euro is geworden:

Midwinter Marathon
Door miscommunicatie bij de organisator van
dit sportieve evenement zijn diverse
wijkbewoners niet op de hoogte gebracht van
de afsluiting van wegen. Drie dagen vóór het
evenement kon de wijkraad beschikken over
informatie om die op de website te zetten.

Freddy van Wamelen
Bestemmingplan "Bolt locatie"
Op de planlocatie Koning Lodewijklaan 750
en Saturnusstraat 49-51 bevindt zich een
verouderd bedrijfsgebouw.
De eigenaar wil deze locatie herontwikkelen
naar woningbouw. De afgelopen jaren is er
gesproken over een goede invulling van de
locatie. Diverse plannen zijn voorbij gekomen
en ook is tussentijds de grond van eigenaar
gewisseld. Uiteindelijk heeft een en ander
geleid tot een plan voor de ontwikkeling van
17 grondgebonden woningen. Voor het
volledige plan kunt onder meer terecht op
onze website www.wijkraaddesprengen.nl.

Regenwater in de Mercuriuslaan
Eind maart, begin april worden in de
Mercuriuslaan een aantal straatkolken
losgekoppeld van het vuilwaterriool en
aangesloten op een verticale infiltratiebuis
waarmee het water naar het grondwater
wordt afgevoerd en zo in de bodem
opgenomen (geïnfiltreerd) wordt. Bij deze
aanpassing gaat het om een proef van
ongeveer een jaar. In die periode wordt
bekeken hoe de afvoer van het regenwater
gaat verlopen. Ook bij stevige regenbuien is
het de bedoeling dat het water snel van de
straat wordt afgevoerd. De bewoners zijn al
per brief geïnformeerd. Nadere informatie
over de werkzaamheden volgt nog. Het is
niet de bedoeling dat de weg wordt
afgesloten, maar de werkzaamheden zullen
wel enige hinder veroorzaken.

De foto is van het torentje van het
gebouw van de Hersteld Hervormde
Gemeente Apeldoorn aan de Smaragdstraat.
Wie van u weet waar wij dit keer de foto
hebben genomen?

Reageer dan uiterlijk 1 mei 2017. U kunt hier
voor mailen naar het secretariaat van de
wijkraad, info@wijkraaddesprengen.nl.
Onder de goede inzenders wordt wederom
een cadeaubon van 20 euro verloot.
Joyce Snel

Van de bestuurstafel
Heeft u nieuwe buren gekregen?
Laat het de wijkraad weten.
Dan verwelkomen wij onze nieuwe
wijkbewoners met een
aardige attentie.

André Staal
Wijknieuws maart 2017
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Welkom
Eglantier 231, an 67,
Koninginnela 139
Schuttersweg
Apeldoorn
189
Ugchelseweg
Ugchelen

Van de stadsdeelmanager

De wijk? Dat zijn we zelf!
Eind vorig jaar mocht ik, samen met wijkwethouder Mark
Sandmann, meelopen (en natuurlijk meehelpen) met de groep
enthousiaste vrijwilligers die elke twee weken vanuit het
+Punt Orden de buurt rondgaan en daar allerlei
rondslingerend afval opruimen. Zij doen dit al trouw een
aantal jaren en zorgen er zo voor dat de buurt weer een stukje
netter wordt.
Deze mensen zijn erg belangrijk voor de buurt, de wijk. Wijkbewoners
die zich betrokken voelen bij de wijk en zich daar ook daadwerkelijk
voor willen inzetten.
Maar zoals zij, zijn er gelukkig nog veel meer. Wat dacht u van alle
vrijwilligers bij de sportclubs, de scouting, de speeltuin, het +Punt, de
wijkraad, de scholen, in verzorgingscentra en noem maar op.
Apeldoorn staat bekend om zijn grote aantal vrijwilligers en dat gaat
ook zeker op voor De Sprengen.
Mocht u nu denken ‘goh, wat mooi dat al die mensen zich vrijwillig
inzetten, ik zou misschien ook wel iets willen doen, maar ik weet nog
niet goed wat ik wil en hoe ik dat aanpak?’ dan heb ik een tip voor u.

Daarvoor bestaat tegenwoordig
‘Apeldoorn pakt aan’. ‘Apeldoorn
pakt aan’ is het platform voor
iedereen die te maken heeft met
vrijwilligerswerk in Apeldoorn.
U kunt kijken of er in het grote
aanbod van de vacaturebank
precies de juiste activiteit voor
u bij zit. Maar ook als u nog niet
precies weet wat u zou willen
doen, kunt u hier terecht. Voor
uitleg, ondersteuning of een persoonlijk gesprek over wat nu het best
bij u zou passen. Kijk eens op https://www.apeldoornpaktaan.nl/
Ook in uw wijk, De Sprengen, is er genoeg te doen.
Want de wijk, dat zijn we zelf.
Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
Twitter: @055Noordwest

Van de bestuurstafel

Hoe gevaarlijker, hoe duurder
De gemeente stelt per wijk twee snelheidsdisplay's
beschikbaar. U ziet ze regelmatig in verschillende straten van
de wijk. Opvallend: als er een display geplaatst is, dan past het
verkeer zich de eerste dagen aan.
Tevens staan in diverse straten ook de zogenaamde
"verkeersmaatjes" die attenderen op spelende kinderen. Het
zijn uitingen dat er zorg is over een onveilig gevoel, helemaal
als er kinderen buiten spelen.
De meeste automobilisten hebben zelf niet eens door dat ze
te hard rijden.
Omdat te hard rijden juist in de bebouwde kom zo gevaarlijk is,
controleert de politie op snelheidsovertredingen. Vooral op plekken
met veel voetgangers en fietsers, zoals in woonwijken, bij scholen en
in winkelstraten. Het principe luidt ‘hoe gevaarlijker de overtreding,
des te hoger de boete’. Bij overtredingen van meer dan 30 km per uur
binnen de bebouwde kom bepaalt de officier van justitie het
boetebedrag. Bij dergelijke snelheidsovertredingen kun je ook je
rijbewijs kwijtraken.

De mooie wegen die wij in de wijk De Sprengen hebben, nodigen
blijkbaar ook uit om sneller te rijden. De wijkraad kreeg in de
afgelopen periode diverse keren te horen dat er zorgen zijn omtrent
de verkeersveiligheid. Deze opmerkingen komen aan de orde in onze
bestuursvergaderingen en we attenderen de wijkagent op
handhaving van de algemeen geldende regels. Politiemensen moeten
keuzes maken en zetten mensen in op allerlei gebieden.
Snelheidscontrole in iedere straat en op elk moment is niet prioriteit
nummer 1. Wel zal daar waar nodig regelmatiger controle zijn. Als
wijkraad weten wij dat snelheidsovertredingen in een 30 km zone
behoorlijk hoog zijn. Het is de politie opgevallen dat de bekeuringen
die de afgelopen maanden uitgedeeld werden voornamelijk de
wijkbewoners zelf betreffen. In het algemeen is het een kwestie van
mentaliteit. Evenzo gaat dat ook op voor het zwerfafval en de
hondenpoep op de trottoirs en in de grindbermen.
André Staal
Wijknieuws maart 2017
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Bouwen

Toekomst in zicht voor de Julianalocatie
Om te kunnen bouwen zal er een nieuw
bestemmingsplan moeten worden vastgesteld.
Dat zal naar verwachting in het eerste
kwartaal van 2018 het geval zijn. Dan kunnen
de benodigde vergunningen worden verleend.
Zodra die onherroepelijk zijn, kan worden
begonnen met de bouw. Naar verwachting is
dat aan het einde van het eerste kwartaal van
2018. Dat tempo kan alleen gehaald worden
als vergunningaanvragen gelijktijdig met het
opstellen van het bestemmingsplan worden
voorbereid.

Half februari werd bekend dat er weer
schot zit in de herontwikkeling van het
terrein van het voormalige
Julianaziekenhuis. De eigenaar van het
terrein, Bouwinvest, en Nijhuis Bouw
zijn het eens geworden over de verkoop
en de ontwikkeling van het terrein
binnen de kaders die de gemeente heeft
gesteld. Daarmee komt een eind aan
een lange periode van onduidelijkheid
over de toekomst van het terrein.
Na een maandenlange periode van
verhuizing naar het verbouwde voormalige
Lukasziekenhuis aan de Albert
Schweitzerlaan, sloot het Julianaziekenhuis
in januari 2009 definitief zijn deuren.
Helemaal verdwenen waren de
ziekenhuisactiviteiten echter ook weer niet.
In het voorjaar werd in een tijdelijk behuizing
een Diagnostischg Centrum op de
parkeerplaats gebouwd.
Het terrein en het gebouw werden gekocht
door Bouwinvest. Hergebruik van het
gebouw voor andere doeleinden was niet
mogelijk gebleken en dus moest het worden
gesloopt. Dat werd een klus die zo’n twee
jaar heeft geduurd omdat er eerst een
uitgebreide asbestsanering moest plaats
vinden voordat het daadwerkelijke afbraken
kon beginnen.
De gemeente had inmiddels, in samenspraak
met onder meer de wijkraad, een programma
van eisen opgesteld waaraan de
herontwikkeling moest voldoen, wilde de
gemeente meewerken aan het opstellen van
een nieuw bestemmingsplan.
Bouwinvest ging aan het werk met een plan.
Dat was niet makkelijk omdat het
economisch tegen zat. In het voorjaar van
2014 leek het op dat er een realiseerbaar plan
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Het Julianaziekenhuis is voortgekomen uit
de eerste ziekenhuizen in Apeldoorn:
het in 1886 opgerichte Ziekenhuis aan de
Sprengenweg en het Kinderziekenhuis
Mary uit 1887 aan de Koning Lodewijklaan.
Op de foto het ziekenhuis zodat het er in de
eerste helft van de twintigste eeuw uit zag.

was. Iedereen was hoopvol dat spoedig met
de nieuwbouw begonnen kon worden. Over
de redenen is nooit veel naar buiten
gekomen, maar uiteindelijk zijn de plannen
niet doorgegaan.
Er brak een lange periode van radiostilte aan.
Soms kwamen er signalen naar buiten over
kerkelijke organisaties die bij hun achterban
belangstelling gingen polsen.
Afgelopen herfst kwam het bericht dat
partijen er spoedig uit zouden zijn en dat in
november handtekeningen zouden worden
gezet. Het pakte anders uit en november
werd januari. In het vorige Wijknieuws kon u
onze verwachting lezen dat we in dit nummer
meer zouden kunnen schrijven. Januari is dus
uiteindelijke half februari geworden.
Over de plannen is bekend dat ongeveer
12500 m2 aan Maatschappelijke Doeleinden
zal worden gebouwd: 9500 m2 voor
zorgeenheden van onder andere de Stichting
De Zorgmensen en 3000 m2 voor een
gezondheidscentrum. Daarnaast worden 90
woningen gebouwd waarvan 45 in de vrije
sector, 30 in de sociale huur en 15 in de
sociale huur en of verkoop.

De ontwikkelaar heeft de wijkraad al iets van
de plannen laten zien. Onze eerste indruk is
positief. De komende tijd zal de ontwikkelaar
zijn plannen verder uitwerken en toetsen bij
andere betrokken partijen. Ergens in
april/mei volgt een informatiebijeenkomst
voor omwonenden. Er is een kans dat de
ontwikkelaar een deel van de plannen zal
tonen op de informatiemarkt na de
jaarvergadering.
De vaststelling van het bestemmingsplan is
gepland in het eerste kwartaal van 2018. De
start bouw kan plaatsvinden zodra de
vergunningen onherroepelijk zijn. Op basis
van de planning zou dat ook aan het eind van
het eerste kwartaal van 2018 mogelijk
kunnen zijn.

Wijknieuws en website:
ook voor uw kopij
Het Wijknieuws en de website zijn niet
alleen voor de wijkraad, maar ook voor de
wijkbewoners. Heeft u een artikel of idee
voor het Wijknieuws of een bericht voor de
website? Laat het de redactie weten.
Voor het plaatsen van artikelen en
berichten gelden de volgende spelregels:
G U moet in de wijk wonen, er uw bedrijf
hebben of een andere specifieke relatie
met de wijk hebben.
G Uw kopij moet in het bijzonder
betrekking hebben op de wijk of
specifiek gericht zijn op de
wijkbewoners. Kopij van algemene aard
wordt niet geplaatst.
G Kopij mag geen commercieel oogmerk
hebben.
G De redactie behoudt zich het recht voor
kopij in te korten.
G De redactie beslist of kopij wordt
geplaatst.
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Voor meer informatie:
Kinderopvang Snoopy • Buitenschoolse opvang Woodstock
Tesselschadelaan 2, Apeldoorn • tel.: (055) 355 55 77 • www.kinderopvang-snoopy.nl • info@kinderopvang-snoopy.nl

Volg ons op
Facebook

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

