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Als kersverse
voorzitter van uw
Wijkraad mag ik met
dit voorwoord voor
de eerste keer de
aftrap verzorgen van
het Wijknieuws. Het

is dus als het ware mijn “maidenspeech”.
Zoals dat in dat soort speeches gebruikelijk is
wil ik u daarin deelgenoot maken van mijn
eerste indrukken en aangeven, wat voor mij
de komende tijd het belangrijkste issue is.

Om met het eerste te beginnen: ofschoon ik
al 33 jaar met veel plezier in onze prachtige
wijk woon sta ik in mijn nieuwe rol toch nog
met verbazing te kijken naar al die
ontwikkelingen, thema’s en gebeurtenissen,
die bepalend zijn voor het woon- en
leefklimaat in onze wijk. Groot en klein.
Groot, als het gaat om grote bouwprojecten
als de invulling van de Julianalocatie of de
ontwikkelingen rond de recreatiebedrijven
net buiten onze wijk. Klein, als we het
hebben over zaken die in een bepaalde straat
spelen en die te maken hebben met de
inrichting  van die straat of met het
(verkeers)gedrag van mensen. Beide soorten
thema komen elders in dit nummer aan bod. 
Zo hadden we een kennismakingsgesprek
met de nieuwe directeur van Apenheul,
waarin onder meer de verkeers- en
parkeerdruk in de zomermaanden op de
omliggende wijken aan de orde kwamen.
Elders vraagt de stadsdeelmanager onze
aandacht voor ergernissen, die in diezelfde
zomermaanden tussen buren de kop op
kunnen steken.
Overigens, als ik hiervoor een onderwerp als
“klein” kwalificeer bedoel ik daar geenszins
mee dat zo’n onderwerp minder belangrijk
zou zijn. Dat woordje “klein” staat uitsluitend
voor de schaal waarop het punt speelt. Voor
direct betrokkenen kan de impact op hun
leefomgeving immers erg groot zijn.

Het feit dat ik, zoals gezegd, al die
ontwikkelingen en thema’s met enige
verbazing bekijk betekent, dat ik voorheen
daar niet of nauwelijks van op de hoogte
was. Terwijl ik toch een gemiddelde
krantenlezer ben en ook het Wijknieuws
altijd doorbladerde. Het kan te maken
hebben met een bewuste of onbewuste
selectie van datgene wat je tot je neemt of
tot je laat doordringen. In ieder geval bracht
mij dit tot de conclusie dat we als Wijkraad
nog meer moeten inzetten op goede en
tijdige communicatie met u, als onze
achterban. Enerzijds, om bij ons helder op
tafel te hebben wat er bij u leeft en hoe u
aankijkt tegen ontwikkelingen, waarover wij
moeten adviseren. Anderzijds, om u te
informeren over zaken die spelen.

Daarmee heb ik het issue aangestipt dat voor
mij de komende tijd prioriteit heeft. Het
betekent dat we de communicatiemiddelen,
die ons nu al ter beschikking staan zoals dit
Wijknieuws, de digitale Nieuwsbrief, de
website, de social media etc. gerichter en
meer in onderling verband en samenhang
moeten gaan inzetten. Als bestuur van de
Wijkraad gaan we daar op korte termijn mee
aan de slag.

Ik wens u veel leesplezier.

Rob Jerphanion

Van de voorzitter

Versterking gezocht
Hoofdredacteur Wijknieuws
Het bestuur van de wijkraad bestaat uit vijf
leden. Daarnaast zijn er drie redactieleden
voor het Wijknieuws.

Op dit moment zoeken wij een
hoofdredacteur voor het Wijknieuws
De hoofdredacteur:
l coördineert de samenstelling van het

Wijknieuws
l onderhoudt contact met de schrijvers

van artikelen, de vormgever, de
adverteerders en de verspreiders

l redigeert in samenspraak met de
schrijvers de aangeleverde artikelen

l is computervaardig; het vervaardigen
van het Wijknieuws gebeurt digitaal.

Weet u iemand die we voor deze functie
zouden kunnen benaderen of wilt u meer
weten? Stuur een e-mail naar
info@wijkraaddesprengen en wij nemen
contact op. U kunt ook bellen 055-3556571



Op 5 april jongstleden hielden wij onze
jaarvergadering in het restaurant van de
Loohof aan de Koning Lodewijklaan. In
zijn openingswoordje kon voorzitter
(nog net) Roelof Boekhold een kleine 
60 personen welkom heten waaronder -
naast uiteraard bewoners van onze wijk
- een aantal vertegenwoordigers van de
politiek en het ambtelijk apparaat van
de gemeente. 

Zoals dat in een jaarvergadering gaat
kwamen vervolgens aan de orde het
jaarverslag en het financiële verslag 2016, de
bevindingen van de kascommissie, de
wisselingen in het bestuur etc. Als u zich daar
nader in wilt verdiepen kunt u het verslag
van de vergadering nalezen op 

http://www.wijkraaddesprengen.nl/
de-wijkraad/jaarvergaderingen

Eén punt haal ik er op deze plaats even uit:
Bij het agendapunt “bestuursverkiezing”
kwam aan de orde het vertrek van voorzitter
Roelof Boekhold uit het bestuur. Hij had dit al
enige tijd geleden aangekondigd en was
gedurende het afgelopen half jaar druk bezig
geweest zijn opvolging te regelen. En dat had
en heeft nog best wat voeten in de aarde.
Roelof was namelijk niet alleen voorzitter van
de wijkraad. Hij was ook hoofdredacteur van
het Wijknieuws, regelde de bezorging
daarvan op de 2800 adressen in onze wijk en
beheerde de website. Het voorzitterschap en
het beheer van de website zijn inmiddels
belegd, de bezorging van het Wijknieuws is
zeker gesteld en met de invulling van het
hoofdredacteurschap zijn we bezig. Zie wat dat
laatste betreft de oproep elders in dit blad!

Namens het bestuur bedankte de secretaris
André Staal Roelof voor zijn jarenlange inzet

voor de wijk en wijkwethouder
Mark Sandmann voegde daar nog
enige lovende woorden aan toe.
Graag sluit ik mij als nieuwe
voorzitter op deze plaats bij die
woorden aan.

Na het officiële vergadergedeelte
was het tijd voor het
“netwerken”. Onder het genot
van een drankje en een hapje

konden wijkbewoners, voor zover nodig, met
elkaar kennismaken en van gedachten
wisselen. De aanwezigheid van de
wijkwethouder, vertegenwoordigers van de
politieke partijen, de stadsdeelmanager, de
vertegenwoordiger van wijkbeheer, de
wijkagent en de vertegenwoordiger van het
gemeentelijke handhavingteam werd door
velen aangegrepen om nader geïnformeerd
te worden over zaken die hen bezighouden.
Daarnaast werden degenen, die daar
belangstelling voor hadden, door onze
secretaris bijgepraat over de activiteiten van
de groep vrijwilligers op de begraafplaats
aan de Soerenseweg en vertelde een
vertegenwoordiger van Stimenz over hun
werkzaamheden.
Al met al was het een inspirerende en
gezellige avond. Houdt u dat in gedachten
voor de volgende keer!

Rob Jerphanion

Terugblik jaarvergadering
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Mijn naam is Marco Lindhout. Ik ben
sinds kort redacteur van het Wijknieuws
van de Wijkraad De Sprengen. Ik hoop u
als lezers van nuttige en leuke berichten
te voorzien. 

In 2002 startte ik met werk bij Centraal
Beheer in Apeldoorn en een paar maanden
later verhuisden mijn vrouw en ik naar een
klus-huis in de Middellaan. We wilden
allebei wel Den Haag uit en met familie
rond Rotterdam en Zuidlaren lag Apeldoorn
mooi in het midden. We twijfelden nog
even of we niet net als mijn broer in
Amersfoort moesten neerstrijken.  Nu
kennen we Apeldoorn beter en vinden we
Amersfoort een stuk van de Randstad en

zitten we toch liever hier op dit eiland in
het groen. 

Ik houd van buiten, van fietsen en
hardlopen, van rust en van ruimte. Ik houd

van klussen en dat is maar goed ook met
ons huis. Ik herinner me onze buurvrouw die
zei ‘dan ken je na een tijdje elk hoekje van je
huis’. Achteloos hoorde ik dat aan, maar na
een paar jaar breken en bouwen begreep ik
precies wat ze bedoelde. 

Verder houd ik van rekenen en schrijven.
Met rekenen verdien ik mijn geld maar in
schrijven zie ik steeds meer. In Den Haag
schreef ik voor de Bezuidenhoutse wijkkrant.
Over het openhouden van de kerk door-de-
week, over de nieuwe huisartsen praktijk en
over nieuwe kantoren die werden gebouwd
in de booming tijd van het begin van vorig
decennium. 

Ik ben benieuwd wat er hier op mijn pad
komt. U hoort van me.

Marco Lindhout

Even voorstellen

Van de bestuurstafel

Marco



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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Een van de routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per
trein is de spoorlijn tussen Amersfoort en Deventer, die door
diverse wijken in Apeldoorn loopt. 
Het is van groot belang dat we goed geïnformeerd zijn over
dit vervoer, want dergelijk vervoer kent risico’s.  

In Nederland wordt ongeveer 2% van de totale hoeveelheid
gevaarlijke stoffen in ketelwagens met de trein vervoerd. De routes
die daarvoor gebruikt mogen worden staan in de wet Basisnet. Prorail
regelt het vervoer voor heel Nederland, in opdracht van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu. Gemeenten hebben daar geen invloed
op. Zij krijgen pas achteraf informatie over de vervoerde aantallen
ketelwagens en de inhoud ervan. 

Zoals gezegd kent het vervoer van gevaarlijke stoffen risico’s. Als er
tijdens het vervoer iets misgaat, kan er een explosie plaatsvinden,
brand uitbreken of een gifwolk ontsnappen. Het vervoer is gebonden
aan strenge regels om die risico’s zo klein mogelijk te houden. 

De kans dat iemand overlijdt als gevolg van een calamiteit met
gevaarlijke stoffen mag niet groter zijn dan één op de één miljoen per
jaar. Ter vergelijking: de kans dat iemand tijdens het autorijden
omkomt is één op de 5.700 per jaar en de kans dat iemand als
passagier omkomt bij een vliegtuigongeval is één op de 814.000 per
jaar. Een onafhankelijk bedrijf rekent één keer per jaar voor heel
Nederland uit of de maximale risico’s overschreden zijn. In Nederland
gelden de veiligheidseisen die in Europees verband afgesproken zijn.
Nederland heeft extra, nog strengere eisen gesteld. 

Mocht er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch iets gebeuren, dan
weten hulpverleners als politie, brandweer en de ambulancezorg goed
wat zij moeten doen. ProRail weet wat er in de ketelwagens zit en
geeft dat bij een ongeval direct aan de hulpverleningsinstanties in
onze regio door.

De stand van zaken in Apeldoorn:
Het komt voor dat ProRail toestemming geeft om over een route te
rijden, terwijl het maximum toegestane aantal ketelwagens in dat
jaar al is bereikt. 
In 2015 is in Apeldoorn het maximaal aantal ketelwagens fors
overschreden. Het ministerie geeft als een van de redenen aan, dat de
Betuweroute niet of maar gedeeltelijk gebruikt kon worden. Dit komt
doordat er op het aansluitende traject in Duitsland een extra spoor

wordt aangelegd. Hierdoor moesten er treinen met gevaarlijke stoffen
onder andere via Apeldoorn omgeleid worden. 

In 2016 stuurde de gemeente samen met andere gemeenten uit Oost-
Nederland een brief naar de minister, waarin zij aangaven dat zij zich
zorgen maken over deze overschrijding.

In oktober 2016 lichtte de staatssecretaris op het stadhuis in
Apeldoorn in een persoonlijk gesprek met een aantal gemeenten een
aantal maatregelen toe. Deze informatie staat ook in de brief, die zij
op 3 oktober van dat jaar naar de Tweede Kamer stuurde. De
belangrijkste maatregelen zijn:
l De staatssecretaris verwacht eind 2016 een overeenkomst te

kunnen sluiten waarmee het resterende chloorvervoer van
AkzoNobel in Nederland per spoor tot het verleden zal gaan
behoren.

l Sinds december 2015 rijdt een trein die brandbaar gas vervoerde
tussen Geleen en Tsjechië niet meer structureel via de route door
Apeldoorn. In 2015 waren dit 1450 wagons.

l Er wordt in verband met de omleidingsroutes voortaan elk kwartaal
(in plaats van één keer per jaar) berekend of de maximale
toegestane risico’s overschreden zijn.

l De minister probeert andere afspraken te maken met Duitsland,
zodat de Duitse spoorwegen zoveel mogelijk ketelwagens met
gevaarlijke stoffen van de Betuweroute bij de grensovergang
overnemen.

De laatste stand van zaken (brief van 15 juni 2017 van de
staatssecretaris aan de Tweede Kamer) is deze:
l De cijfers over het laatste kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal

van 2017 laten een dalende trend zien in het aantal
vervoersbewegingen langs de kwetsbare routes. Kennelijk hebben
de maatregelen tot nu toe effect. 

l De staatssecretaris gaat werk maken van een Routeringsbesluit
waarmee vervoerders dwingend richting Betuwelijn kunnen
worden gedirigeerd. Die maatregel zal pas volledig effect hebben
wanneer de aansluiting van de Betuwelijn op het Duitse spoornet
gerealiseerd zal zijn.

Wijkoverstijgend

Vervoer gevaarlijke stoffen per trein

lees verder op pag. 7



Springt eruit 
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78

Apeldoorn

Le Salon Tamara heet u hartelijk welkom!

Kapsalon

Schoonheidssalon

Make -up

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

Hoogakkerlaan 2, 7314 EL Apeldoorn  
T  06 - 13 42 83 41 • E pedicurereijerman@live.nl  

W www.pedicurereijerman.nl

Hét adres voor het behandelen van
 

Likdoorns en eeltplekken

Schimmel- en ingroeiende nagels

Diabetische, reumatische en medische 
voetbehandeling

Oncologisch voetbehandeling 

Wellness en cosmetische voetbehandelingen

Pedicurepraktijk Reijerman
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Sociaal en Welzijn

Burendag meets Serious Request..  
Wat?
Dit jaar komt Serious Request naar Apeldoorn. Twee 3FM DJ's laten
zich net voor Kerst opsluiten in een glazen huis en hopen met radio
maken en donaties van het publiek veel geld op te halen voor een
goed doel in een ontwikkelingsland. Wij willen tijdens de Burendag
dit thema gebruiken om ook een steentje bij te dragen.

Wanneer?
Burendag 2017 op 23 september. 

Wie?
We zijn voor de burendag op zoek naar:
l Marktlieden (er is gelegenheid om iets te verkopen, waarvan de
opbrengst naar Serious Request zal gaan)

l Muzikanten/theatermakers/dichters... (we willen een reizend
gezelschap langs een aantal instellingen in de wijk laten gaan, waar
mensen een vrijwillige gift kunnen doen)

l Architecten of andere bouwers (we willen de kinderen flessen laten
verzamelen en daar een enorm bouwwerk mee maken, voordat we 
ze gaan inleveren)

Uiteraard zijn andere goede ideeën om als buren geld in te zamelen
die dag meer dan welkom!

Waar?
De locatie van de markt en de overige feestlocaties wordt nog bekend
gemaakt via onze nieuwsbrief, facebook, website of Burendag flyer.

We hopen op veel deelname en inspiratie vanuit de buurt, 
u kunt zich aanmelden bij: 
Mariëlle Kloosterman
055-3550509 - marielle.kloosterman@wijkraaddesprengen.nl

l Daarop voor uitlopend  zullen vervoerders met zachte hand
(middels een coördinatiepunt bij Prorail en financiële prikkels) naar
de Betuwelijn worden geleid.

l Gewerkt gaat worden aan een betere informatievoorziening, onder
meer voor wat betreft de inhoud van de treinen. Dit laatste is
uiteraard van cruciaal belang in situaties waarin de inzet van
hulpdiensten noodzakelijk is.

Samenvattend: er  is nog steeds sprake van meer vervoer van
gevaarlijke stoffen dan afgesproken. Ook al heeft de gemeente geen
invloed op het vervoer van gevaarlijke stoffen, zij volgt nauwgezet de
ontwikkeling in het vervoer en blijft het Rijk aanspreken op de
afspraken in de wet Basisnet.   

De wijkraad heeft regelmatig contact met de gemeente over verdere

ontwikkelingen. Actuele informatie kunt u vinden op onze website of
in de digitale nieuwsbrief. 

Hebt u nog vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met
Prorail Publiekscontacten via 0800-7767245 (gratis) of via www.prorail.nl. 

André Staal

vervolg pag. 5



Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn

055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl

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

                   

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 verander- 
 en 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).

Koning Lodewijklaan 336
7314 GP  Apeldoorn

055 355 58 02
infoniazi@yahoo.com
www.niazi-creatie.nl
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In de gemeente Apeldoorn zijn klussende, Engelssprekende
oplichters actief. De politie heeft diverse klachten van
bewoners ontvangen. Zij moesten grote bedragen betalen
terwijl de werkzaamheden niet goed uitgevoerd waren. 

Het gaat om personen die stelselmatig aan de deur hun diensten
aanbieden zoals het schoonmaken of renoveren van de gevel of dak,
ophogen van de oprit of de voortuin en andere tuinwerkzaamheden. 
Bewoners wordt verteld dat bijvoorbeeld hun dak onderhoud nodig
heeft en vervolgens worden de slachtoffers hoge rekeningen
gepresenteerd die contant betaald moeten worden. Ook wordt het
werk dikwijls niet afgemaakt. Wij adviseren dan ook om niet in zee te
gaan met de Engelssprekende klussers, die vaak rijden in bestelbusjes.
De politie werkt aan de aanpak van deze reizende klusjesmannen.
Daarbij is informatie van gedupeerden en ook van bewoners die deze
klussers zien, voor ons van groot belang!
De politie wil hierbij ook vermelden dat in sommige gevallen de
oplichters niet Engelssprekend hoeven te zijn; helaas zijn hier ook
voorbeelden van.

Advies van de politie
Wordt u met dergelijke opdringerige personen geconfronteerd of bent
u slachtoffer geworden van deze klussers, bel dan direct de politie via
0900-8844. Noteer altijd signalementen en/of kentekens of maak
foto’s. Als u wordt bedreigd of er is sprake van spoed dan belt u 112.

Denk niet alleen aan uzelf, let
ook op alleenstaanden en/of
ouderen in uw wijk of buurt.
Deze malafide klusjesmannen
gaan geraffineerd te werk en
kiezen hun slachtoffers
zorgvuldig.

Tips ter voorkoming 
van oplichting
De politie krijgt met enige
regelmaat meldingen over deze
Engelssprekende klussers die
slecht werk leveren voor te hoge
prijzen. De politie adviseert niet in zee te gaan met klusbedrijven die
aan de deur hun diensten aanbieden. Zoek zelf een bedrijf en maak
goede schriftelijke afspraken over de omvang, kwaliteit en de prijs van
het werk. Weet met wie u in zee gaat. Vraag bijvoorbeeld na of een
bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zoek op internet
naar het bedrijf en check referenties. Op die manier verkleint u de
kans aanzienlijk op teleurstelling of zelfs oplichting. 

Sharon Koenders
Wijkagent Berg en Bos, De Sprengen en De Naald
Sharon.koenders@politie.nl

Politie waarschuwt voor klussende oplichters
Van de wijkagent

Hoewel het op het moment dat ik dit schrijf meer herfst lijkt,
wordt het toch echt ooit zomer. Ook dit jaar; wellicht leest u
dit stukje zelfs lekker in het zonnetje in de tuin. Ik gun het u.

De zomer is de tijd dat we weer naar buiten trekken, genieten van het
weer en zo lang mogelijk in de tuin of op het balkon vertoeven.
Alleen, wat nu zo jammer is: u bent niet de enige. De buren links doen
het ook, de buren rechts idem een zelfs de achterburen zitten de hele
avond buiten.
Fijn natuurlijk, dat buitenleven, maar dat gaat meestal niet geruisloos.
Vrienden op bezoek, een drankje er bij, wat muziek voor de
gezelligheid, en voor u het weet geniet de hele buurt mee van uw
avondje buiten. Probeer daar rekening mee te houden en het geluid te
beperken; in volume en qua tijd. En als u af en toe toch eens een
feestje wilt geven met iets meer geluid: informeer de buren van te
voren. Of nog beter: nodig ze uit.

En bent u nu degene die vooral last ervaart van geluid van de buren:
krop uw ergernis niet op, maar spreek de buren er tijdig op aan, op
een vriendelijke manier. Vaak helpt dat heel goed. De meeste mensen
zijn er echt niet op uit overlast te veroorzaken, maar hebben in alle

gezelligheid even niet in de
gaten dat ze toch aardig wat
geluid produceren.
Zolang we ons hiervan bewust
zijn en proberen rekening met
elkaar te houden gaat het
meestal prima.
Oh ja, en als u nu toch netjes rekening houdt met de buren, denk dan
ook aan de bladblazer of de hogedrukreiniger. Prachtige
hulpmiddelen, maar let er even op wanneer en hoe lang u ze gebruikt.
Zodat we allemaal kunnen concluderen: zomerplezier!

Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl

Zomer(plezier/ellende*)
*doorhalen wat niet van toepassing is

Van de stadsdeelmanager

Volg de wijkraad 
op Facebook
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Nederland maakt zich op voor
de invoering van een nieuwe
Omgevingswet in 2019. Ook
onze gemeente is actief met
de ontwikkeling van een
omgevingsvisie. Een
onderdeel daarvan is de
Ontwikkelstrategie Westrand,
en Apenheul is daarbij een
belangrijke speler. Tijd om te
peilen hoe nieuwe directeur
Roel Welsing denkt over de
balans tussen natuur, wonen
en recreatie.  

Het is een prachtige zomermiddag als ik samen met onze kersverse
voorzitter, Rob Jerphanion, het Apenheul-terrein oprijd. We worden
enthousiast onthaald door Roel en krijgen een rondleiding door het
prachtige gebouw/ontmoetingsplek De St@art. Het pand is duurzaam,
volledige CO2-neutraal en gesitueerd in het prachtige Park Berg en
Bos. We schuiven aan in de bibliotheek met uitzicht op het
auditorium. En Rob vraagt zich af of Roel al iets met apen heeft.
Jazeker, vertelt Roel: ”We hadden vorige week bijzonder nieuws, want
er is een zeldzame blauwoogmaki geboren; het is een meisje en ze
heet Arovy. Haar moeder New Hope, de naam zegt het al, schrijft
geschiedenis want het is een bedreigde primatensoort.” En lachend
voegt hij eraan toe: ” Maar ik kan natuurlijk in mijn nieuwe rol geen
voorkeur uitspreken voor een aap”. 

Goede buur 
Roel vertelt verder: “Mijn intentie is om een goede relatie te
onderhouden met de omgeving. We willen als park een actieve en
goede buurman zijn. En natuurlijk, ik ben er nog maar 2 maanden, zie
ik het als een uitdaging om het gevoel voor dit prachtige park en de
liefde voor de natuur te delen. We zijn ongelooflijk bevoorrecht dat we
in zo’n rijkdom mogen verkeren.”

Rob vraagt hoe recreatiebedrijven zich daartoe verhouden. Roel: “Als
big 3, (Apenheul, Julianatoren en ‘t Loo) denken we daarover na. Welke
impact heeft het op de Westrand? De toekomstvisie, de logistiek, dat
zijn vraagstukken voor ons.”

Filosofie
De vraag of Apenheul meer legitimiteit heeft dan de andere big 2 om
hier te bestaan beantwoordt Roel ontkennend: ” Wat ik gaaf vind aan
Apenheul en de gemeente Apeldoorn is dat begin jaren ‘70 een initiatief
is gestart dat uiteindelijk geleid heeft tot waar we vandaag de dag
staan. Het idee was om vanuit een innovatief perspectief de mens
dichter bij de natuur te brengen. Onze apen zijn daarbij de
ambassadeurs van de apen in het wild. Door bezoekers hier kennis te
laten maken met de apen, hopen we bewustzijn te creëren voor dieren
en natuurbehoud. Dat is in het kort de filosofie en ik geloof daar sterk
in. En op mondiaal niveau is die missie nog steeds actueel en relevant.
Want één van de grootste vraagstukken die wij met z’n allen te
beantwoorden hebben is: de klimaatsverandering. En met die gegevens,
zoals de ontbossing op Madagaskar (90% van het bos waar onder
andere de blauwoogmaki’s leven is de afgelopen decennia verdwenen)
zetten we ons in, met de steun aan een groot natuurbehoudproject,
om de laatste bossen te beschermen. We zetten rangers in die de
bossen beschermen, faciliteren onderwijs over natuurbehoud en
organiseren ecoreizen om mensen kennis te laten maken met het
project. Hiermee genereren we nieuwe inkomstenbronnen voor de
bevolking zodat zij geen bos hoeven te kappen.

Trots
Roel vervolgt: ”Ook hier zit een persoonlijk haakje: ik heb hiervoor 12,5
jaar bij Triodos Bank gewerkt. Dat is een organisatie die staat voor een
betere wereld vanuit het idee dat maatschappelijk en financieel
rendement elkaar versterken. Ik ben daar lang naar op zoek geweest
en denk, dat ik die overtuiging bij Apenheul ook zie. De
maatschappelijke ambitie, de biodiversiteit, de liefde voor de natuur
en natuurbehoud vullen we in met een commerciële activiteit.”
Maar bijten die twee elkaar? Roel: ” Nee, dat denk ik niet, want als het
een economische- én een maatschappelijke relevantie heeft, versterkt
het elkaar en blijft het langer bestaan. Ik geloof in een organisatie die
beide werkelijkheden met elkaar weet te verbinden.”
Het moment dat iedere ondernemer zichzelf de vraag stelt: wat is de
maatschappelijke betekenis van mijn bedrijf? is gekomen. Het gaat
erom dat we het samen doen. Wij creëren hier samen Apenheul, de
bezoekers, de omwonenden, de bestuurders en alle anderen in

Blauwoogmaki’s worden met uitsterven bedreigd. Apenheul heeft
een eigen Natuurbehoudfonds en steunt de blauwoogmaki’s in het
wild. Lees meer op www.apenheul.nl.

Apenheul: méér dan een leuk dagje uit.

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:
l de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en

natuur beter op elkaar afstemmen;
l duurzame projecten stimuleren;
l gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven.

Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen
behoeften en doelstellingen.
Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Het doel
staat voorop en niet het middel om er te komen. Zo ontstaat ruimte
voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

Interview (nieuwe) directeur Apenheul

Toon samen lef voor een betere wereld!  
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Eind november sprak Jan
Terlouw, oud politicus,
gloedvol in De Wereld Draait
Door over wat hij belangrijk
vond in ons land en de
wereld. Hij vertelde over de
tijd toen er uit de brieven-
bussen een touwtje hing. 

De 60-er jaren. Ik ken die tijd ook
nog. Dat touwtje was
gemakkelijk voor de kinderen. Als
ze naar binnen wilden trokken ze
aan het touwtje en ging de
voordeur open. Het scheelde
moeder weer een gang naar de

vanuit die gesprekken zijn
contacten ontstaan en afspraken
gemaakt. Er wordt geholpen met
Nederlands en er zijn ideeën
ontwikkeld om het leuker te
maken in de flat en de tuin.

Eigenlijk willen Koos en Frits
gewoon weer dat touwtje uit
de brievenbus. Dat
vert(r®)ouwtje.

Jan van Eijk
Buurtregisseur Apeldoorn
Noordwest
Stimenz, 06-52634773
j.vaneijk@stimenz.nl

voordeur of de trap af. Je liep, met
het touwtje uit de deur, ook
gemakkelijk even bij je buren
binnen om wat te vragen of te
lenen. Je kende en vertrouwde
elkaar. 

Het touwtje heeft mijn vrouw en
mij geïnspireerd om onze
nieuwjaarskaart voor vrienden
en bekenden te voorzien van een
sticker. Een stikker met het
woord Vert(r®)ouwtje.

Even bij elkaar binnenlopen,
elkaar wat vragen of lenen, elkaar
helpen in de straat of de flat
begint met elkaar ontmoeten,
leren kennen en vertrouwen. Ik
heb dan ook erg genoten van de 
2 bijeenkomsten met zo’n 25-30
bewoners in het portiek van ’t
Palet, de flat in de Mauvestraat in
de wijk Brink & Orden. Zij zijn
eind vorig jaar georganiseerd op

initiatief van Koos en Frits die er
ook wonen. Ik kon ze daar als
buurtregisseur wat bij helpen.

Zij wilden weer een sfeer
ontwikkelen waarbinnen de
flatbewoners elkaar kennen en
vertrouwen waardoor je samen
leuke dingen kunt delen maar als
het nodig is elkaar ook even kunt
helpen. Het was hartverwarmend
om al die bewoners met elkaar in
gesprek te zien. Velen hadden
heerlijke hapjes meegenomen, van
Hollandsche poffertjes via Syrische
cake tot Somalische hapjes. En

Van de buurtregisseur

Het Vert®ouwtje

Apeldoorn en daarbuiten. En dan heb ik het ook over trots zijn en het
uitdragen van die trots.”

Rust
Maar wat als de overlast, bijvoorbeeld van het verkeer, als te veel
wordt ervaren? Roel: ”Tja, niemand heeft natuurlijk belang bij stress.
De buurt niet, de gemeente niet, onze gasten niet, de dieren niet en
onze medewerkers ook niet. En alhoewel ik niet veel invloed kan
uitoefenen op het parkeerbeleid (verantwoordelijkheid ligt bij Acress)
voel ik mijzelf wel probleemeigenaar en doen we er alles aan om een
actieve bijdrage te leveren. Met het gebruik van de voetbalvelden van
AGOVV als parkeerruimte ligt er nu een goede afspraak waar we de
komende vijf jaar mee vooruit kunnen. En laten we onszelf de rust
gunnen om te evalueren en daaruit lessen te trekken en niet nu al
standpunten innemen. Er zijn mensen die beweren dat er over 20 jaar
geen auto meer rijdt, dus ja…”

Lef
“Laten we met elkaar in gesprek blijven en nadenken over alternatieven,
want de kern is het contact met de natuur en dat is wat Apenheul
geeft. Factor tijd is daarbij een belangrijke. Gun elkaar die tijd en ruimte.
En verder wil ik Apeldoorn een groot compliment maken voor het lef en
de durf, getoond om een plek als Apenheul te maken. Het is uniek in de
wereld, nergens anders bestaat zoiets. Dus als dezelfde energie van
toen, nu kan worden aangeboord om dit stamkapitaal door te
ontwikkelen, word ik heel gelukkig. Ik wens iedereen dat lef toe.”

Helma Franssen

Op de opgave in Wijknieuws 61 hebben
we 7 reacties ontvangen die goed
waren. Het bestuur heeft eerlijk geloot.
De winnaar van de cadeaubon van 
20 euro is geworden: 

Linda Scholten

De foto is van het bordje honing te koop staat in de voortuin van
Soerenseweg 53.

Wie van u weet
waar wij dit keer
de foto hebben
genomen?
Reageer dan
uiterlijk 
1 september 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

Ken uw wijk



Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189
Ugchelen

Welkom

www.hetkleinevermaeck.nl
info@hetkleinevermaeck.nl  •  06 270 12 777

Gezelschap                    Begeleiding
  Mantelzorg         Huishouden

Chau� eursdiensten

Het kleine Vermaeck biedt ouderen gezelschap 
en begeleiding op maat. Daar waar uw kinderen, 

familie, buren of andere mantelzorgers even niet in 
de gelegenheid zijn om u bij te staan, kunnen wij 

u vergezellen en/of begeleiden.

 Mocht u ondersteuning in de huishouding zoeken 
of gebruik willen maken van chau� eursdiensten, 

ook daar kunnen wij u in voorzien.

Het kleine Vermaeck is een dienstverlening 
voor ouderen. Zowel particulier als met een 
WMO-indicatie of PGB (zonder verpleging).
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Begraafplaats Soerenseweg
Met regelmaat is er door de wijkraad een
overleg of inspraak met de gemeente.  Eind
vorig jaar heeft de wijkraad bij de
meerjarenbegroting 2017-2019 een
inspraaknotitie ingestuurd aan het college
van B & W. Deze inspraaknotie heeft mede
geleid tot het aannemen van een motie om
meer aandacht te schenken aan de oude
begraafplaatsen. In de diverse gesprekken
daarop volgend, met gemeenteambtenaren
en de politiek, leiden ertoe dat er serieus
wordt gekeken op welke manier de paden, op
onder andere op de begraafplaats aan de
Soerenseweg, onder handen kunnen worden
genomen.  Oordeel van de wijkraad is dat er
niet een lapwerk constructie moet komen,
maar een visie hoe de begraafplaats er over
bv. 10 jaar uit zou moeten kunnen zien. Ook
externe partijen adviseren hierin. Tevens
wordt bekeken hoe het groenonderhoud
bijgesteld kan worden.

Gemeentelijke beleidsstukken en visies
In diverse visies zoals bijvoorbeeld
Ontwikkelstrategie Stadsrand West,
Citymarketing, Detailhandelsvisie en de
Verkeersvisie worden de hoofdlijnen voor de
komende jaren vastgelegd. Voor de
Ontwikkelstrategie van de Westrand
Apeldoorn is er een inspraak geweest tot 24
mei jl. U als bewoner bent daardoor in staat
gesteld om te reageren. Met deze inspraak
wordt zo'n plan in behandeling genomen en
voorgelegd aan de gemeenteraad. Om deze
processen te volgen raadpleeg  de website van
de wijkraad, die regelmatig wordt aangepast.

Parkeren
In de verkeersvisie, die in juli 2016 is
vastgesteld, staat ook een paragraaf
"parkeernota". 
Deze parkeernota is van 2004 en is dan aan
vernieuwing toe. De gemeente verzocht  de
Wijk- en Dorpsraden alsmede ondernemers
en andere belanghebbenden met hen in
gesprek te gaan op een aantal onderwerpen

en dilemma's.  Als wijkraad hebben wij
daaraan deelgenomen. 

Gesprekspunten waren o.a. 
l Hoe ga je om met parkeerbeleid in de

binnenstad en de leefbaarheid voor de
bewoners. 

l Hoe is het gebruik van parkeergarages en
fietsenstallingen.

l Zogenaamd "wildparkeren" van fietsen in
de binnenstad en bij kantoorgebouwen die
omgebouwd zijn naar woningen.

l Flexibeler systeem parkeernormen en
parkeereis voor omgevingsvergunningen

l Bevorderen van fietsverkeer naar de
binnenstad

l Hoe moet je omgaan met vergunningen
voor bewoners in de omgeving van het
belastingkantoor. Denk hierbij aan
hoogbouw. 

l Blauwe zone in kleine winkelcentra. 
l Waarom geen transferium aan de randen

van Apeldoorn.

Kortom veel informatie en aandachtspunten
om daar een collegevoorstel over te schrijven,
waarna dan nog een voorinspraak komt
voordat deze wordt behandeld in de
gemeenteraad. De wijkraad zal alert
optreden, gezien de ervaring van het
afgelopen jaar m.b.t. het verstrekken van
parkeervergunningen in situaties met losse
garageboxen. Er zijn "grijze gebieden" in de
regels en achtergronden. De wijkraad is van
oordeel dat gezocht moet worden naar
maatwerkoplossingen. Afgelopen maand is
er een onderzoek geweest naar de
parkeerplaatsen in de plint van de
Lodewijkveste aan de Koning Lodewijklaan.
Dit deel van de straat valt net buiten de
vergunningszone Walterbos en Orpheus.  De

indruk bestaat dat deze plaatsen veel
gebruikt worden door langparkeerders,
terwijl deze plaatsen eigenlijk bedoeld zijn
voor de klanten/patiënten van winkels en
tandartsen. 

Groene gebieden
De belastingdienst wordt geconfronteerd
met overlast van loslopende honden. Dat is
een doorn in het oog met name omdat deze
honden ook overal hun behoefte doen en de
baasjes het niet opruimen. Borden honden
aan de lijn worden vervangen met "verboden
voor honden".  Een rigoureuze maatregel,
maar een andere mogelijkheid is niet voor
handen. Ook de overlast in de avonduren is
besproken met de wijkagent en beveiliging
van de belastingdienst.

Aangrenzend aan onze wijk ligt het prachtige
Berg en Bos. Eind april is het gerenoveerde
theehuis onder de belangstelling van ruim
honderd mensen geopend. In deze mooie
bosrijke omgeving kunt u zelf activiteiten
organiseren. Creatieve workshops, recepties

Wijkraadswerk

Actuele zaken
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of verjaardagen. Ook een unieke locatie voor
een trouwerij.

Werkzaamheden aan wegen
Diverse wegen zijn weer onderhanden
genomen. Twee gedeeltes van de Koning
Lodewijklaan zijn bestraat en het fietspad
aan de Jachtlaan is voltooid. De bermen
worden weer ingezaaid, waarbij het de
bedoeling is daar niet overheen  te rijden of
te parkeren.

Het wandelpad van de Jachtlaan naar
Waltersingel/Joost van den Vondellaan is
herbetegeld en ziet er weer fraai uit.
Naast verkeer door onze woonwijk zijn ook
andere mogelijkheden van vervoer. In een
apart artikel kunt u lezen over vervoer van
gevaarlijke stoffen per spoor. Hoewel dit
transport niet door onze woonwijk gaat is
het wel van groot belang dat wij goed
geïnformeerd zijn omtrent risico's.
Met betrekking tot het vliegverkeer boven
Apeldoorn zijn wij als wijkraad betrokken bij het
overleg door  wijkraden van Noord Apeldoorn.

Buurtactiviteiten
Ook dit jaar is er weer een burendag op 23
september zie daarvoor ook de oproep in dit
nummer.
Maar ook worden deze  zomermaanden in
diverse straten weer een feestelijke activiteit
geactiveerd. De wijkraad ondersteunt deze
initiatieven. Zie de voorwaarden op
www.wijkraaddesprengen.nl of stuur een e-
mail naar info@wijkraaddesprengen.nl om
voor een subsidie in aanmerking te komen.
Via deze communicatie horen wij graag als er
in uw straat een Whats App groep t.b.v.
buurtpreventie van start is gegaan of gaat.

André Staal

Klacht bewoner

Ontdek de Buitenlijn

Buurtstroom/Sprengeloo

Buurtbewoners met de postcodes 7311, 7312,
7313, 7314, 7315 of 7316 kunnen meedoen.
Op de website https://buurtstroom.de-
a.nl/buurtstroom-sprengeloo/ is de
inschrijving geopend.

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:
l U moet in de wijk wonen, er uw bedrijf

hebben of  een andere specifieke relatie
met de wijk hebben.

l 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.

l Kopij mag geen commercieel oogmerk
hebben.

l De redactie behoudt zich het recht voor
kopij in te korten.

l De redactie beslist of kopij wordt
geplaatst.

Kopij voor Wijknieuws 63 kunt u uiterlijk 
28 augustus inleveren bij de wijkraad.

In april schreef een buurtbewoner de
Wijkraad over hondenpoep en te hard
rijdend verkeer in zijn straat. Daar had
hij last van en daar wilde hij graag de
Wijkraad over informeren. Wat hem ook
niet zinde was het commentaar, dat hij
terugkreeg als hij mensen hierop
aansprak. Ik kan me voorstellen dat deze
buurtbewoner hier ontevreden over is en
van zich wil laten horen. Voetballend op
het gras van de Koning Lodewijklaan
met mijn kinderen ben ik ook wel eens
in de poep gestapt. Wie niet? 

Met een deel van dit probleem kunnen we bij
de gemeente terecht. Dat zal ik u uitleggen.
De gemeente heeft een kanaal om kapotte
zaken of een schoonmaak verzoek  te
melden: de Buitenlijn. U kent vast wel die
billboards die ook aan de Jachtlaan hebben
gestaan met de tekst “Stoeptegel los –
Buitenlijn bellen.”  Dat is een service van de
Gemeente om klachten bij haar te melden.

Dat kan per telefoon op nummer 14 055 of
via internet (zoek op Apeldoorn Buitenlijn). 

In gesprek met Jeanette van Dijk, in dienst
bij de gemeente als regisseur openbare
ruimte, begreep ik dat dit al minstens vijf
jaar prima werkt als meldpunt. Kaarten
bewoners zaken uit hun directe
woonomgeving aan, dan geeft de gemeente
binnen vijf werkdagen response. Van Dijk
meldt dat eenvoudige gevallen soms
dezelfde dag al worden opgelost. 
Maar niet alles is oplosbaar via de
Buitenlijn. Dat zult u begrijpen. Is het geen
klacht voor de Buitenlijn dan kan de
wijkagent een helpende hand bieden. Of
misschien is een ontmoeting met
betrokkenen op een burendag nog wel het
meest effectief. Wie weet.

Marco Lindhout

Heeft u nieuwe buren vanuit een
andere wijk of woonomgeving
gekregen? Laat het de wijkraad
weten. Dan verwelkomen wij onze
nieuwe wijkbewoners met een
aardige attentie.

Nieuwe buren?
Vertel het de wijkraad!



Voor meer informatie: 
Kinderopvang Snoopy • Buitenschoolse opvang Woodstock 

Tesselschadelaan 2, Apeldoorn • tel.: (055) 355 55 77 • www.kinderopvang-snoopy.nl • info@kinderopvang-snoopy.nl

Kinderopvang Snoopy en Buitenschoolse opvang Woodstock

 Snoopy en Woodsto
ck

Sn
oo

py
 en WoodstockRuim 
30 
jaar!

Dicht bij huis een tweede thuis!

Volg ons op
Facebook

Volg ons op

Lees meer op hierover op 
www.onderhoudnlgarantie.nl

Uw woning weer strak in de lak dankzij het OnderhoudsPlan.
Schildersbedrijf Van As kan u uitleggen waarom. Wij weten dat

alleen het beste telt. Ook voor uw winkel of bedrijfspand.

Wolterbeeklaan 83 
7361 ZG  Beekbergen  
 T 055 - 356 00 25
 E info@schildersbedrijfvanas.nl
 I www.schildersbedrijfvanas.nl
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3 JAAR R|TV| STEGEMAN GARANTIE
AAN HUIS ADVIES EN VERKOOP

LEVERING OP AFSPRAAK
GRATIS BEZORGEN EN AFVOEREN

EIGEN TECHNISCHE DIENST
UITGEBREIDE UITLEG

A U D I O  V I D E O  W I T G O E D

Schuttersweg 88   |   Apeldoorn   |   055 - 355 21 87   |   www.rtvstegeman.nl

BIJ ONS NOG VANZELFSPREKEND:
EEN GOED ADVIES EN ALLES NOG BIJ U 
THUIS GEBRACHT EN/OF AANGESLOTEN


