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Ons Wijknieuws
verschijnt vier keer
per jaar en volgt
daarmee - bedoeld
of niet - de loop van
de vier jaargetijden.
Periodes die,

afgezien van het weer, zo elk hun eigen
kenmerken hebben. Nadenkend over wat de
zomerperiode, die nu aan haar nadagen
begint, typeert komen bij mij de woorden
gemeenschapszin en verbinding boven.

Eigenlijk is dat gek. Immers, in de zomer gaan
de meeste mensen op vakantie en zien de
paar achterblijvers alleen maar verlaten
huizen om zich heen. Toch zie je juist in de
zomer binnen een wijk allerlei verbanden
ontstaan of bevestigd worden. Ga maar na:

Vakantiegangers vragen hun buren vaak om
tijdens hun afwezigheid de plantjes water te
geven, de post uit de brievenbus te halen en
de kat op tijd zijn eten te geven. Met als
“tegenprestatie” een tussentijdse
vakantiegroet uit verre oorden.

Daarnaast zie je aan het einde van de
schoolvakanties links en rechts buurt- of
straat-BBQ’s gehouden worden, die vaak voor
nieuwkomers in de straat uitgelezen
gelegenheden vormen om met hun nieuwe
buren kennis te maken. Een verslag van zo’n
buurt-BBQ/straatfeest kunt u lezen elders in
dit nummer. Wist u trouwens dat de
Wijkraad met een bedrag van 100 euro kan
bijdragen aan de kosten van zo’n BBQ? Dan
moet het gaan om een officieel bij de
gemeente aangemeld evenement waarvoor u
dan een vergunning krijgt.

Voorts is er natuurlijk de sport die
verbroedert. Vorig jaar hadden we een, van
tevoren uitvoerig aangekondigde,  prachtige
sportzomer met de Giro in Apeldoorn en de
Olympische Spelen. Dit jaar mogen we ook
niet mopperen met goede resultaten voor de
Nederlanders in de Giro en de Tour de France
en het Europese kampioenschap voor de

Oranje voetbalsters en het heren- én
damesteam hockey.

Ik las vanmorgen een artikel in de krant over
een straat ergens in Noord-Brabant waar
men met angst en beven uitkijkt naar de
voetbalwedstrijd tussen Frankrijk en
Nederland op 31 augustus. Bij verlies zal
Nederland zo goed als zeker niet meedoen
met het WK volgend jaar in Rusland en kan
men niet, zoals daar gebruikelijk is, de hele
straat oranje maken. Terwijl zoiets altijd een
extra impuls geeft aan de gemeenschapszin
in de straat en de onderlinge verbondenheid.
Als u dit stukje leest weten we hoe die
voetbalwedstrijd is afgelopen. Ik hoop maar
dat die Brabanders hun zin hebben gekregen.

Er wordt wel eens gezegd dat de
samenleving steeds meer individualiseert.
Mensen zijn erg op zichzelf gericht en daar
zijn de sociale media bijgekomen. Media die,
als je het negatief formuleert, er voor zorgen
dat mensen slechts op digitale wijze contact
met elkaar hebben en het ouderwetse
gesprek mijden. Uit bovenstaande
bespiegelingen valt af te leiden dat dit in
ieder geval in de zomer wel meevalt.

Over sociale media gesproken: die kunnen
wel degelijk een bijdrage leveren aan de
verbondheid in de wijk. Ik denk dan aan
zaken als Nextdoor en de buurt-app. We
hebben ons als redactie van dit medium
voorgenomen daar in een volgend nummer
wat meer aandacht aan te besteden.

Namens het bestuur van de Wijkraad en de
redactie wens ik u een mooie nazomer toe.

Rob Jerphanion

Van de voorzitter

Volg de wijkraad 
op Facebook



In Apeldoorn en dus ook in onze wijk staat Burendag 2017
helemaal in het teken van het Glazen Huis van radio 3FM.
Voorbereidingen in onze wijk bij zorginstellingen, scholen,
vrijwilligers en natuurlijk de Wijkraad zijn in volle gang. 

Natuurlijk kent iedereen onze Burendag.  Die vindt plaats op zaterdag
23 september. Maar wat deze dag speciaal maakt is het feit, dat we
die dag aandacht vragen voor het Glazen Huis van radio 3FM. Voor wie
dat nog niet kent het volgende. In het Glazen Huis, dat op het
Marktplein komt te staan, laten twee 3FM DJ’s zich in de week voor
Kerst opsluiten en halen met radio maken en donaties geld op voor
een goed doel. Het Rode Kruis koos dit jaar samen met 3FM ervoor om

met de opbrengst ouders en kinderen die elkaar
zijn kwijtgeraakt door een conflict of een
(natuur-)ramp te herenigen. Wil je meer weten
over het Glazen Huis, google daar dan op. 

Het Thema van het Glazen Huis “de Veilige
Haven” kom je hier en daar tegen op de
Burendag. Zo is er een verhalenverteller met een
verhaal met dat thema. Daar kun je naar

luisteren op 1 van de volgende drie locaties: De Loohof,
Berkenhove en serviceflat Walterbos. Dat is van 14.30
uur tot 16.00 uur. Op die locaties vindt de zogenaamde
carrousel van optredens plaats. Alle optredens worden
verzorgd door vrijwilligers die hun opbrengst, uit de pet
die rond gaat na afloop, doneren aan het Glazen Huis.
Naast de verhalenverteller is al een gitarist en een

saxofoniste uitgenodigd. Afspraken met andere
performers die de carrousel compleet moeten maken zijn bijna rond.
Elk van die optredens zal naar verwachting circa 15 minuten duren.
Het precieze schema van de optredens zal op de burendag bij de drie
locaties hangen.

Naast de carrousel is er de markt op de hoek Lodewijklaan – Bosweg.
Die is van 14.00 uur tot 17.00 uur. Vrijwilligers verkopen daar eten en
drinken, boeken, huisdecoraties, zelfgemaakte kaarten etc. De
verkoopopbrengst stellen zij beschikbaar aan het Glazen Huis. Voor
kinderen is er op de markt een opblaas stormbaan waar ze zich
kunnen uitleven.

Al eerder noemde ik dat scholen ook extra meewerken dit jaar.
Kinderen halen plastic statiegeld flessen op. Met die flessen kunnen
ze onder leiding van een bouwkundige van het Saxion op de Burendag
buiten bij De Loohof een bouwwerk in elkaar zetten. Dat is daarna
nog een paar weken te bezichtigen. Na die paar weken wordt het
afgebroken en, je raadt het al, het geld gaat naar het Glazen Huis. Wil
je zelf flessen inleveren, dat kan o.a. bij Roezemoes en De Loohof. Ook
bij deze bouwactiviteit is het
thema “ de Veilige Haven”.

Heb je zin om op de dag voor Kerst mee te gaan de opbrengst van al
deze activiteiten aan te bieden in het Glazen Huis, meldt je dan op de
markt aan voor de verloting van de twee plaatsen die daarvoor zijn. 

Het programma is op hoofdlijnen als volgt:
Markt tussen 14.00 uur en 17.00 uur op de hoek Kon Lodewijklaan –
Bosweg met o.a 
l Eten en drinken
l Tweedehands boeken
l Zelfgemaakte huisdecoraties, verzorgd door de hobby-groep

Atlant/De Loohof
l Zelfgemaakte cakes en cupcakes, decoraties en kaarten verzorgd

door de dagbesteding van Philadelphia
l Muziek verzorgd door een DJ
l Stormbaan voor kinderen.
Caroussel van optredens tussen 14.30 uur en 16.00 uur op de drie
genoemde locaties.

Flessen activiteit o.l.v. bouwkundige
bij De Loohof vanaf 1400 uur voor
kinderen t/m 12 jaar

De exacte invulling van het programma kunt u die dag terugvinden
op de vier locaties en natuurlijk op de website van de Wijkraad
Sprengen.

Kortom, de Burendag is dit jaar extra interessant. Maak een loopje die
zaterdag naar de hoek Lodewijklaan – Bosweg
voor de markt en naar De Loohof, Berkenhove en
serviceflat Walterbos voor de caroussel.

Marco Lindhout/Mariëlle Kloosterman
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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 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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Wie denkt er in deze zomermaanden,
die zich met zonneschijn en af en toe
een buitje aan ons voltrekken, aan
winterse weersomstandigheden met
sneeuw, ijs en gladheid? Ik niet en naar
alle waarschijnlijkheid u ook niet. Ons
gemeentebestuur gelukkig wél. Onder
het motto “regeren is vooruit zien”
heeft het college van burgemeester en
wethouders op 6 juli jongstleden een
nieuw beleidsplan gladheidbestrijding
vastgesteld dat komende winter ingaat
en een geldigheidsduur heeft tot 2022.
Dat was nodig omdat het vorige
beleidsplan dit jaar afliep.

Nu is het met gladheidbestrijding een beetje
zoals met dijken en andere waterkeringen.
Het zijn belangrijke taken van de overheid
waarbij veiligheid centraal staat en die
nauwelijks aan (politieke) discussie
onderhevig zijn. Er moet gewoon geld voor
worden vrijgemaakt en de taken moeten
worden uitgevoerd. Klaar!

Ondanks dat, roepen deze winterse
activiteiten bij de burger nog wel eens
vragen op die meestal te maken hebben met
de gemaakte keuze van de te strooien routes.
Vandaar dat wij er in dit nummer toch enige
aandacht aan besteden.

Het beleidsplan gaat eerst in op een drietal
aspecten die, denk ik, de doorsnee burger wat
minder raken. Het gaat daarbij om de
juridische kant van het verhaal, alles wat te

maken heeft met de Arbo-wet en om de
milieu-aspecten.

In de juridische paragraaf wordt uit de
doeken gedaan op welke wetten en
regelingen de gladheidbestrijding is
gebaseerd en wordt onder meer ingegaan op
de aansprakelijkheid van de gemeente bij
onverhoopte ongevallen. Kern van dat laatste
is dat de gemeente geen
resultaatsverplichting heeft maar een
inspanningsverplichting. Dat betekent dus
dat de gemeente er alles aan moet doen de
wegen berijdbaar te houden maar als dat
niet lukt ……..

De Arbo-wet beschermt, zoals u weet,
werknemers onder meer tegen te lange en
onregelmatige werktijden hetgeen bij
gladheidbestrijding een ingewikkelde zaak is.
De oplossing wordt in voorkomende gevallen
gevonden in de inhuur van personeel van
aannemers.

Het milieu, dat met het strooien van zout
uiteraard niet gediend is, wordt zoveel
mogelijk ontzien met maatregelen als het
strooien van nat zout (waait minder snel
naar de bermen) en het gedifferentieerd
strooien (strooien waar de weg erom vraagt
zoals bij klinkertjes).

Spannender is natuurlijk wáár er gestrooid
wordt. Ondanks mijn verhaal over
waterkeringen en geld dat er gewoon moet
komen zult u begrijpen dat het budget het

niet mogelijk maakt dat er overal gestrooid
wordt. Dat zou trouwens vanuit de optiek
van het milieu niet wenselijk zijn. Daarom
worden in het beleidsplan dienaangaande
prioriteiten gesteld.

Vertrekpunt daarvoor is in de eerste plaats
het doel van de gladheidbestrijding. In het
beleidsplan wordt dat omschreven als het
bevorderen van de verkeersveiligheid, het
optimaliseren van de doorstroming van het
verkeer en het op peil houden van de
bereikbaarheid van de wijken. Uitgangspunt
daarbij is, dat het voorkomen van het
ontstaan van gladheid (preventieve
gladheidbestrijding) zoveel mogelijk de
voorkeur krijgt boven curatieve
gladheidbestrijding d.w.z. het bestrijden van
gladheid die zich al voordoet. 
De prioriteiten zien er als volgt uit:

Prioriteit 1:
l De gebiedsontsluitingswegen (ringwegen)

rond Apeldoorn. Deze wegen hebben een
belangrijke verkeersfunctie. Bij optredende
gladheid heeft het berijdbaar houden van
deze wegen de hoogste prioriteit en zullen
daarom altijd als eerste worden gestrooid.

l De Albert Schweitzerlaan (Gelre ziekenhuis
Apeldoorn) is toegevoegd aan de ringweg
van Apeldoorn en zal dientengevolge de
hoogste prioriteit krijgen en als (een van
de) eerste wegen worden gestrooid.

l De maximale bestrijdingstijd bedraagt 
3 uur.

Prioriteit 2:
l Hoofdrijbaan- en OV-routes. Aansluitend

op het bestrijden van de gladheid op de
ringwegen worden overige hoofdrijbaan-
en OV-routes gestrooid. Op basis van het te
bestrijden netwerk en de richttijden zijn
verschillende routes vastgelegd.

l Fietspaden uit de fietsdoorstroomassen en
-paden welke veel worden gebruikt en
belangrijk zijn voor woon-, werk- en
schoolverkeer zijn opgenomen in het vaste
areaal aan te strooien routes.

l Scholen, verzorgingstehuizen en locaties
van hulpdiensten zijn (zoveel mogelijk)
opgenomen in het te strooien areaal.

l Gladheidgevoelige locaties (bruggen en
viaducten) vormen onderdeel van de vaste
routes en zullen bij een strooiactie altijd
worden meegenomen.

Gladheidbestrijding
Wijkoverstijgend

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



l Ook hier geldt een maximale bestrijdingstijd
van 3 uur.

Prioriteit 3 (alleen bij langdurige gladheid):
l Die delen van het totale wegennetwerk,

waar alleen acties worden uitgevoerd als
het netwerk aan wegen, dat onder normale
omstandigheden wordt behandeld,
voldoende sneeuwvrij is gemaakt en niet
meer om actie vraagt. Tot dit netwerk
behoren bijvoorbeeld (een selectie van)
woonstraten en verblijfsgebieden.

l De gladheidbestrijding gebeurt hier alleen
bij curatieve acties.

l Aan deze bestrijdingsacties worden geen
tijdscriteria verbonden.

Geen gladheidbestrijding door gemeente:
l Overige locaties waaronder woonstraten,

trottoirs en niet openbare terreinen.

Bij dat laatste komen we op een terrein,
waarop de gemeente een beroep doet op de
maatschappelijke verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid van bewoners, ondernemers
en zorg- en onderwijsinstellingen om zelf
gladheid te bestrijden nabij hun perceel.
In concreto valt daarbij te denken aan het
trottoir voor de woning of het bedrijf. Nog
niet zo lang geleden was in de gemeentelijke
APV’s voor eenieder de verplichting
opgenomen het “eigen” trottoir van sneeuw
en ijs te ontdoen. Kennelijk werd dat teveel
betutteling door de overheid gevonden. Dat
neemt niet weg dat het mooi zou zijn als
iedereen zijn eigen stukje trottoir sneeuwvrij
houdt. Daar hebben met name mensen, die
slecht ter been zijn, veel baat bij.

Het beleidsplan is aangeboden aan de dorps-
en wijkraden. Deze kunnen hun zienswijze op
het plan indienen waarbij de gemeente op

voorhand opmerkt dat eventuele voorstellen
tot wijziging slechts geaccepteerd kunnen
worden als die het plan nóg beter maken dan
het al is. Toch een beetje als met de dijken!

Rob Jerphanion

Buurtactiviteit

Straatfeest Gardenierslaan
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In de wegwijzer naar informatie en
diensten van de overheid  "berichten
over de buurt"  wordt bekend gemaakt
welke vergunningen er aangevraagd en
afgegeven worden. In diverse straten in
onze wijk zijn weer feesten
georganiseerd. Hoe meer namen en
gezichten buren kennen, hoe groter ook
de sociale veiligheid op straat. De
Gardenierslaan maakte gebruik van de
geldelijke ondersteuning van de wijkraad
en stuurde ons de navolgende impressie. 

Het is 10 juni 2017, een zonovergoten dag.
Rond 15.00 uur begint het druk te worden op
straat. Uit verschillende voordeuren komt
jong en oud te voorschijn. Met elkaar steken
we de handen uit de mouwen om een
Italiaans tafereel in de straat te creëren. Het
is niet voor het eerst dat we met elkaar een
feest vieren. De laatste keer is echter alweer
vijf jaar geleden.  Door de aantrekkende
economie zijn het laatste jaar veel huizen

verkocht/gekocht in de mooiste laan van
Apeldoorn. De hoogste tijd om nader kennis
te maken met al onze nieuwe buren.  

Het straatfeest wordt geopend met een
actueel straatlied, waarin alle nieuwtjes
worden bezongen. De stemming zit er dan
gelijk goed in. Vervolgens nemen zes stoere
mannen, die samen kookclub de
Buurtbourgondiërs vormen, plaats achter het
fornuis om de bijna 100 deelnemers van een
prachtig Italiaans 3-gangen menu te laten
genieten. Smaak, kwaliteit en variatie van de
maaltijd zorgen voor veel complimenten. 

Traditiegetrouw spelen we tussen de gangen
door fanatiek een wedstrijd. Het draait er om
of de even of oneven kant het komende jaar
het bord 'de beste kant' in de tuin mag
hangen. Hilarische momenten ontstaan bij
het 'stoepranden'. 

Er is sprake van een echte wedstrijdmentaliteit,
waarbij zelfs de hoogte van de stoepranden
ter discussie wordt gesteld. Vervolgens is er
een raad-een-lied competitie, waarbij allen
enthousiast meebrullen met het bekende en
minder bekende repertoire. Het wordt
spannend. De strijd is nog niet gestreden. Het
straatvragenspel geeft de doorslag. De even
kant gaat met de eer strijken. Onder groot
gejuich wordt de prijs in ontvangst genomen. 

Het is super gezellig. We
weten niet van
ophouden, de wijn
vloeit 
overvloedig. Het is al
laat of bijzonder vroeg,
voordat uiteindelijk de
rust in de laan
terugkeert.

Marrie Schoorl en
Willeke Veldkamp

vervolg pag. 5
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In de praktijk

Op stap met de wijkagent  

Op een avond om 22.00 uur parkeerde ik bij
het politiebureau aan de Europaweg. Het
verbaasde me dat er op dat moment zoveel
auto’s geparkeerd waren. Bij het gebouw
waar ik werk staat ’s avonds om 22.00 uur
slechts nog een enkeling geparkeerd. Door
bellen met Sharon kwam ik het gebouw
binnen, twee deuren verder, een afdeling,
bureaus , een gewoon kantoor, behalve dat
de medewerkers allemaal in geel/zwart
uniform zijn. Computers, koffie, collega’s die
heen en weer lopen, tot nu toe nog niets
bijzonders voor iemand die zelf op kantoor
werkt. Bij wie ben ik te gast, vraag ik?
Eenheid Oost, District Noord- en Oost
Gelderland, Team Apeldoorn. 

Al snel blijkt dat Sharon haar aandacht moet
verdelen tussen haar werk en mij. Ze legt uit
dat we tot aan de overdrachtsbriefing
ongeveer een uur de tijd hebben waarin ze
met mij alleen kan praten. “Tenzij er een
melding komt waar ik op af moet”, geeft ze
aan. We spreken af dat ik in dat geval mee
kan met de auto en in geval van gevaarlijke
of persoonlijke zaken op de achtergrond
moet blijven.  

Eén van mijn eerste vragen is het verschil
tussen een wijkdienst en een dienst als deze,
waarin we nu zijn. Sharon legt uit: “ik ben
dan wel wijkagent, maar moet zeker in de
vakantietijd ook zogenaamde “noodhulp”
draaien. Dan ben je een dienst (vroeg, laat of
nacht) aan het werk om direct op oproepen
van de politie-centrale te reageren. Vanavond
doen we dat met vier auto’s voor Apeldoorn.
Het gaat dan om het gebied van Apeldoorn
en omstreken, dus ook Uddel, Loenen,
Hoenderloo.”

Ik realiseer me dat we dus overal naar toe
kunnen gaan die nacht en steek direct van
wal met vragen over onze wijk en het
wijkagent zijn. Sharon legt uit: op papier ben
ik voor 80% voor de wijken bezig en voor
20% voor noodhulp. Maar in de praktijk krijgt
noodhulp meer dan die 20% door vakanties
en ziekte. Wijkagent ben ik ook voor de
wijken Berg en Bos en De Naald. Wat zijn dat
voor wijken, vraag ik. Redelijk rustige wijken,
is het antwoord. Ik vul aan “ welgestelde
wijken”  en dat beaamd Sharon. Is er een
probleem dan begrijpen de mensen je snel,
één keer uitleggen is vaak voldoende. Soms
moet je oppassen dat ze niet een loopje met
je nemen, geeft ze aan. Ik begrijp dat de
scholen en de kamerverhuurbedrijven in
wijken een enkele keer voor wat meer
aandacht vragen en wat leven in de
brouwerij brengen.

Oproepen blijven nog even uit, dus nog even
verder over het verschil tussen noodhulp en
wijkagent, want lang niet elke collega is ook

wijkagent. Sharon geeft aan dat ze sinds een
jaar of twee wijkagent is. Daarvoor deed ze
alleen noodhulp. Als wijkagent, legt ze uit,
ben je meer met de hardnekkige problemen
in je wijk bezig. Langere tijd achter elkaar, zij
het met tussenpozen. In de noodhulp, zoals
nu, “sta je met je neus” vooraan, je bent het
eerst aanspreekpunt. Wat je gaat doen is
nooit voorspelbaar. Eerste-lijns-hulp, zoals de
huisarts in de zorg, vraag ik. Klopt. Maar dat
betekent niet dat we altijd de
“probleemhouder” zijn. Sharon legt verder uit
dat het strafrecht het werkkader geeft
waarbinnen de politie werkt. “ Waarom doen
jullie niets” krijgt Sharon soms voor de
voeten geworpen, “je bent toch van de
politie?”. Zolang er geen strafbare feiten zijn
kan de politie alleen signaleren en
doorverwijzen, legt ze uit. En er is
bijvoorbeeld ook buurt bemiddeling van de
gemeente, die burgers kunnen inschakelen
bij bijvoorbeeld burenruzie. 
Als wijkagent kan Sharon veel zelf bepalen.
Aan welke gevallen ze tijd besteedt, hoe ze
dat doet, wie ze nog meer inschakelt. Ik
concludeer dat er een zekere mate van
vrijheid in zit. Wat haar zo aantrekt hierin is
het oplossingsgericht werken en het iets voor
de mensen kunnen betekenen. Ik hoorde dat
dit een van haar drijfveren is, toen ze kort
vertelde over een bewoner met psychische
klachten die een probleem veroorzaakte in
zijn woonomgeving. Daar begon ze over toen
ik vroeg, wat is nu de case waar je het meest
hebt bereikt? Dit geval was voor haar zo
bijzonder omdat ze er langere tijd, met
meerdere ketenpartners (gemeente,
zorgverleners, justitie etc.) aan had gewerkt
en het een langslepend geval was dat toch
gezamenlijk voor alle partijen goed kon
worden opgelost.

De briefing kwam niet, we moesten plots de
auto in vanwege een melding van
geluidsoverlast. Ik achterin, een collega
achter het stuur en iets sneller dan ik zelf zou
rijden naar de plaats van melding. Ter plaatse
bleef ik in de auto, even wat aantekeningen
uitwerken. Ook omdat ik vermoedde dat mijn
aanwezigheid daar niet zou helpen bij het
politiewerk. De muziek ging zachter en
Sharon en haar collega kwamen een minuut
of tien later weer bij de auto terug. Ik gaf een
compliment omdat ze met praten dit - voor
zo lang het zou duren - hadden opgelost. In
de auto krijg ik ook nog te horen dat Sharon

Deze zomer kreeg ik het aanbod om mee te lopen tijdens het werk van onze
wijkagent Sharon Koenders. Dat aanbod greep ik met beide handen aan. Want zo’n
kans krijg je niet snel. Ik had haar nog nooit gezien, gesproken, gebeld. Dat was niet
nodig geweest, gelukkig maar, zal je zeggen. Bent u ook benieuwd naar haar werk
voor onze wijk de Sprengen lees dan verder. 
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ook nog ME diensten doet. Zoals laatst in
Rotterdam bij een voetbalwedstrijd. “Dat was
als een feestje”. Doorvragen in auto blijkt
moeilijk, want de berichten op mobilofoon
moeten ook worden gevolgd. 

Daarom ging de rit richting Caterplein voor
ondersteuning van collega’s. Totdat er een
dringender melding binnenkwam over een
insluiping in een woonhuis. Tien minuten

later zaten we aan tafel het verhaal aan te
horen van een heer en mevrouw die gewoon
thuis waren en merkten dat er ongenode
gasten in hun slaapkamer waren geweest.
Beide politieagenten luisterden aandachtig,
maakten een concept proces-verbaal, stelden
vragen en gaven tenslotte advies over extra
verlichting of een camera. Er was recentelijk
vaker ingebroken in de straat. Wat
verdwenen was, was niet van veel waarde,
behalve een penning. Wat mij opviel was, dat
de bewoners meer boos waren dan bang.
Sharon gaf aan niets schoon te maken bij het
raam waar de insluiper was binnengekomen
omdat er morgen waarschijnlijk nog naar
vingerafdrukken zou worden gezocht. Dit ter
beoordeling van de technische recherche. Na
ongeveer een kwartier namen we afscheid en
nog geen tien tellen later moesten we naar
de auto rennen voor een nieuwe melding. 

Collega’s in Beekbergen hadden
ondersteuning nodig voor een achtervolging
van een auto met een persoon die
vermoedelijk met diefstal met een
aanhanger bezig was. Inmiddels liep het
tegen enen. De weg was rustig en we konden
met flinke snelheid richting Beekbergen
(volgens mij willen jongens vooral daarom
later bij de politie). Vragen stellen kon niet

meer, want de mobilofoon moest worden
afgeluisterd. Rechtsaf bij Centraal Beheer, de
snelweg onderdoor en we zagen de
zwaailichten van de collega’s. Toen werd
duidelijk dat het spoor van de verdachte auto
verdwenen was. We hobbelden nog even
door Beekbergen naar de plaats waar de
verdachte het laatst gezien was, maar dat
leverde niets op.  Ik was inmiddels flink door
elkaar geschut op de achterbank, zeg maar
gerust wagenziek, maakte de balans op en
stelde voor mij weer af te zetten bij het
politiebureau. Dat kon gelukkig, er kwam
geen werk met meer prioriteit tussendoor.
Op de terugweg had ik even tijd om te
vragen hoe het afgelopen was met de
klussers die van deur tot deur gingen in de
wijk, waarover Sharon schreef in de vorige
Wijknieuws. “Die zijn gevonden op een
camping in de buurt, gewaarschuwd en
daarna vertrokken”, gaf Sharon aan.

Een bijzondere avond, vooral voor iemand als
ik, werknemer bij een verzekeringsbedrijf dat
risico’s graag uit de weg gaat of afdekt.
Vanavond moesten we juist op de risico’s en
gevaren af, was mijn gevoel! Mijn
compliment.

Marco Lindhout

Na een paar weken kamperen in het
buitenland ben ik net weer aan de slag
gegaan. En ik weet niet hoe het u
vergaat, maar als ik na een tijdje
afwezigheid Apeldoorn weer binnenrijd,
ben ik toch altijd weer benieuwd of de
stad nog steeds hetzelfde is. Meestal
blijkt er weinig veranderd; wellicht
duren mijn vakanties toch nog tekort.

Maar, misschien is dat volgend jaar anders.
Na jaren pas op de plaats, komen
initiatiefnemers nu weer met allerlei plannen
voor de bouw van woningen in de stad. Er
zijn plannen voor Westpoint, de Sparta-
locatie komt er aan en, wat voor u natuurlijk
het meest in het oog springt: de
Julianalocatie. Voor veel Apeldoorners een
bekende plek en één met herinneringen. Wie
is er niet geweest? Ook mijn kinderen zijn er
geboren.

Nu is het al enige tijd een braakliggend veld en
(illegale) hondenuitlaatplaats, maar straks
gewoon een deel van de stad met vooral
woningen. Begin juli heeft de ontwikkelaar een
informatiebijeenkomst georganiseerd, waar
heel veel mensen op afkwamen. Natuurlijk
omwonenden die graag willen weten wat ze in
hun buurt kunnen verwachten, maar ook veel
mensen die daar misschien wel zouden willen
wonen. Het is een aantrekkelijke plek.
Voordat de aannemer daar aan de slag gaat,
moet er nog wel wat gebeuren. De eerste stap
is dat er een nieuw bestemmingsplan wordt
gemaakt. Daar wordt al volop aan gewerkt en
ik verwacht dat dit najaar het plan ter visie kan
worden gelegd (zo heet dat officieel). Tegen die
tijd zullen we ook een informatiebijeenkomst
beleggen waarop u kunt kennisnemen van het
plan en vragen kunt stellen en opmerkingen
maken. Ook start dan de formele procedure
met zienswijzen en bezwaren.

Pas als dat allemaal netjes is afgerond kan de
aannemer de schop in de grond zetten.
Wanneer dat zal zijn? Dat is nu nog lastig
precies aan te geven en ik heb geleerd me niet
aan een voorspelling te wagen. Volgend jaar
zomer is waarschijnlijk nog wat te optimistisch,
maar niet al te lang daarna zou de aannemer
misschien we aan de slag kunnen.

Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl

Aan de slag!

Van de stadsdeelmanager



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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Sinds vorig jaar is geheel politie Apeldoorn gehuisvest in het
hoofdbureau aan de Europaweg. De kleine bureaus zijn verdwenen uit
de wijken. Dit heeft te maken met de reorganisatie: “minder
bakstenen en meer servicegericht”. U kunt het gevoel hebben dat we
hierdoor verder van u af zijn komen te staan. Hoewel ik het betreur, is
dit helaas een proces waar we geen invloed op hadden. 

Om die wijkzorg toch te verstevigen is het clustergericht werken
ontstaan. Ik ben wijkagent voor de wijken Berg en Bos, Sprengen en
de Naald. 
Politie Apeldoorn is verdeeld onder meerdere clusters. Genoemde
wijken vallen onder cluster Noord- West. We zijn in Noord-West met
vier wijkagenten. Samen met mijn drie collega wijkagenten staan we
aan het “hoofd” van het cluster. Collega`s uit het basisteam zijn
onderverdeeld in de clusters en worden deelgenoot gemaakt van de
problemen in onze wijk. Deze collega`s worden actief betrokken. Dit
houdt in, dat zij medeverantwoordelijk worden gemaakt in de wijk en
op de hoogte zijn van wat er speelt. Ik vraag mijn clusterleden
bijvoorbeeld te surveilleren bij overlast locaties, controles te houden
tav verkeer of een terugbelverzoek over te nemen. Dit zijn ongeveer 15
collega`s, die daarnaast hun eigen diensten en neventaken hebben. 

Als wijkagent ben ik eerste aanspreekpunt. Marco heeft in zijn stuk al
iets geroepen over het verschil van werkzaamheden met de collega’s
in de noodhulp. Als wijkagent ga ik aan de slag met de hardnekkige
problemen, als er een structurele oplossing moet komen. Samen met
ketenpartners als gemeente, woningbouw en andere hulpverleners
stellen we samen een plan van aanpak op.

Ik draai in principe dag- en late diensten. Als er problemen spelen waar
er andere inzettijden van mij worden verwacht, dan pas ik mijn dienst
aan. Ik beantwoord mail, bel mensen terug en kijk het dagrapport na
om te zien of er schokkende meldingen zijn geweest waar ik direct
actie in moet ondernemen. De verdeling 80% wijkwerk en 20% overige
werkzaamheden is echter niet altijd haalbaar; dit door o.a
personeelskrapte bij vakantie, ziekte, cursussen en ga zo maar door…. 

Naast het werk van achter mijn bureau probeer ik ook zichtbaar te
zijn in de wijk. Wat is de realiteit in de wijk en wat draagt bij aan uw
gevoel van veiligheid. U mag van mij verwachten dat ik u serieus
neem en mij inzet voor de problemen die spelen. U bent een van de
belangrijkste partners in het werk. Ik hoor nog wel eens dat men
verlangt naar die wijkagent van vroeger, want die zagen ze altijd.
Tijden zijn echter veranderd. Hoe graag ik ook de hele dag op straat
wil zijn, ik moet ook informatie vastleggen en ben ik druk achter de
schermen. 

Ik realiseer me dat er nog veel winst te behalen valt in het contact
met u. Weet dat ik me daar voor blijf inzetten. Ik hoop u snel een keer
te zien!

Mocht u mij willen spreken, weet dat ik rechtstreeks te bereiken ben
via de mail: sharon.koenders@politie.nl.

Sharon Koenders
Uw wijkagent 

Op stap met een
Van de wijkagent

Op de opgave in Wijknieuws 62 hebben we 13 reacties
ontvangen die goed waren. Het bestuur heeft eerlijk geloot.
De winnaar van de cadeaubon van 20 euro is geworden: 

Ronald Langevoort

De foto "'t huis met den klimop"
staat aan de Sumatralaan 26.
Eén van de vele huizen waarvan
Henk Wegerif (1888-1963) de
architect was.

Wie van u weet waar wij dit keer de foto hebben genomen?

Reageer dan uiterlijk 20
november 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

Hoe zit dat verder….  

Zoals u heeft kunnen lezen is Marco tijdens een nachtdienst met mij op pad
geweest. Iets anders dan een wijkdienst, maar ook de wijkagent is nog actief in de
noodhulp. De meldingen waar collega`s komen tijdens een noodhulpdienst zijn
soms ook de meldingen waar de wijkagent de volgende dag mee aan de slag moet.
Marco heeft in zijn stuk al het een en ander verteld over mijn werkzaamheden. In
aanvulling daarop zal ik wat vertellen over het clustergericht werken en wat u van
mij mag verwachten. 



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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Het is kenmerkend voor de
zomermaanden dat er weinig
activiteiten en zaken aan de orde
komen. Zo ook dit jaar. Daar komt bij
dat onze wijk De Sprengen sowieso een
rustige wijk is in vergelijking met
andere wijken in ons stadsdeel.

l Bestemmingsplan Koning Lodewijklaan 750
en Saturnusstraat 49-51(zgn. Bolt locatie)

Na de ter inzage legging in het afgelopen
voorjaar zijn omwonenden nader
geïnformeerd over de stand van zaken. In de
zogeheten zienswijzentermijn zijn 
7 zienswijzen ingediend, die beoordeeld en
besproken zijn met de ontwikkelaar. Naar
aanleiding hiervan is een aanpassing
ingediend door de projectontwikkelaar om de
4 rijwoningen achter Koning Lodewijklaan
742-748 te vervangen door 2 woningen(zgn.
twee-onder-één kap). Kortom, een nieuw
voorstel met 2 woningen minder in het plan,
dat op dit moment wordt beoordeeld. De
beoordeling van de ingediende zienswijzen
en het voorstel om het plan aan te passen
hebben er voor gezorgd dat het plan dit
najaar op zijn vroegst aan de gemeenteraad
wordt gepresenteerd. De mensen, die een
zienswijze hebben ingediend, worden

persoonlijk uitgenodigd voor de behandeling
van het bestemmingplan door de
gemeenteraad in de Politiek Markt
Apeldoorn(PMA)

l Voormalige Juliana locatie
De plannen om te bouwen zijn
gepresenteerd door de projectontwikkelaar.
De Inloopavond op 4 juli werd druk bezocht
door vnl. bewoners uit de directe omgeving.

Diverse op- en aanmerkingen zijn op papier
gezet voor de projectontwikkelaar, maar de
overgrote meerderheid had belangstelling
voor de woningen. Het programma omvat de
bouw van 90 woningen waarvan 45 in de
vrije sector, 30 woningen in de sociale huur
en 15 sociale woningen huur en/of verkoop.
Daarnaast wordt ongeveer 9500 m2 aan
Maatschappelijke Doeleinden gebouwd in
meerdere complexen ten behoeve van

zorgeenheden van onder andere Stichting De
Zorgmensen en wordt ongeveer 3000 m2

gebouwd ten behoeve van een gezondheids-
centrum. Alle op -en aanmerkingen zijn door
de projectontwikkelaar bekeken. Naar
verwachting wordt dit plan in oktober voor
een ieder ter inzage gelegd, maar vooraf is de
wijkraad in kennis gesteld om op voorhand
opmerkingen te plaatsen.

l Grijze container krijgt oranje klep
De gemeenteraad heeft op 6 juli jl. het afval-
en recycleplan "Recycleservice 2025"
vastgesteld. Het beleid in de afgelopen jaren
naar steeds minder restafval heeft bewezen
dat de inwoners van Apeldoorn goede
afvalscheiders zijn. Per persoon zo'n 135 kilo
per jaar aan restafval. Er wordt 65% van wat
de mensen weg doen al apart gehouden en
gerecycled. Vooral door het inzamelen van
kunststoffen is er een nieuwe impuls
gekomen. Het huidige systeem zou niet meer
aansluiten op de wensen van de gebruikers.
Om ook klaar te zijn voor de toekomst is door
de gemeente nieuw afval beleid-of beter:
grondstoffen beleid-opgesteld. Door het
nieuwe plan wil de gemeente nog meer
mogelijkheden geven om afval te scheiden.
Het doel van het recycleplan is, dat in 2020
slechts 80 kilo restafval per persoon wordt
aangeboden. Om dit te bereiken wil
Apeldoorn meer mogelijkheden bieden om
afval te scheiden. Een belangrijk onderdeel
hiervan is het omgekeerd inzamelen van
afval. Dit betekent dat de grijze container een
oranje deksel krijgt en gebruikt wordt voor
plastic, metaal en drankverpakkingen. De
minimale hoeveelheid overgebleven restafval
kan men, net als glas, inleveren bij
ondergrondse containers. Deze zullen de
bestaande, maar ook nieuwe ondergrondse
containers zijn.

Wijkraadswerk

Actuele zaken

lees verder op pag. 14



14 september 2017 Wijknieuws

In het afgelopen najaar heeft de gemeente
veel reacties ontvangen op dit afvalplan, wat
geleid heeft tot aanpassingen in het plan.
Haken bij hoogbouw voor plastic worden
verwijderd en er zullen speciale containers
komen voor de inzameling van luiers en
incontinentiemateriaal. Ook zal er meer
intensieve communicatie plaatsvinden. Een
groot aantal ondergrondse containers zal een
trommel krijgen van 20 liter i.p.v. 40 liter met
een lager aanbiedtarief. Hiermee wordt
voorkomen dat mensen zware afvalzakken
moeten wegbrengen. Om meer service te
bieden zal de milieustraat langer open zijn en
worden de gratis kilo’s grofvuil verhoogd
naar 400 kilo. Ook Foenix wordt als een
belangrijke partner gezien in het plan. Samen
met hen is gekeken naar hun rol binnen het
nieuwe beleid om zoveel mogelijk service te
bieden. Meer informatie is te verkrijgen op de
website van de gemeente Apeldoorn
https://recycleservice.apeldoorn.nl/

l Overleg met aangrenzende wijkraden
- Oversteekmogelijkheden Asselsestraat bij
de Albert Hein. Hoewel de Asselsestraat
tot een 30 km gebied behoort is het, in het
bijzonder voor oudere wijkbewoners, lastig
en soms gevaarlijk om deze weg over te
steken. De verkeerscommissie van de
wijkraad Brink & Orden zal dit oppakken
en bespreken of er mogelijkheden zijn de
oversteek veiliger te maken.

- De wijkraad Brink & Orden heeft bezwaar
gemaakt tegen de omgevingsvergunning
parkeren sportveld AGOVV ten behoeve
van overloop parkeren voor de bezoekers
van Apenheul.

- Hoewel er geen overlast geweest is van
het evenement Where the Sheep Sleep
2017 is er bezwaar gemaakt door de
wijkvereniging Berg& Bos tegen het
afgeven van een vergunning. Dit drie-
daagse evenement is gehouden op de
bosweide van het park Berg en Bos. In het
verleden zijn over evenementen op die
plaats afspraken gemaakt onder meer
vanuit de optiek van natuurbescherming.
De weide heeft namelijk een beschermde
status in het kader van Natura 2000.

- Als wijkraad worden wij ook betrokken bij
Wijkraad het Centrum i.v.m. het Beekpark e.o.

l Gevaarlijke stoffen per trein 
In het vorige wijknieuws is een artikel gewijd
aan het vervoer van gevaarlijke stoffen per
trein. In de afgelopen jaren zijn op een aantal
spoorlijnen de geldende risicoplafonds
overschreden, doordat er (te) veel
ketelwagens met deze stoffen vervoerd zijn.

Ook voor het traject Amersfoort-Deventer,
dat door de gemeente Apeldoorn loopt, is dat
het geval. De staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu hoopt, dat zij in goed
overleg met de vervoerders deze
overschrijdingen kan terugdringen. Maar als
stok achter de deur bereidt zij een
Routeringsbesluit voor waarmee de
vervoerders gedwongen kunnen worden b.v.
de Betuweroute te nemen. De gemeente
Apeldoorn is van plan een reactie in te
dienen, waarop de dorp-en wijkraden ook
kunnen inspelen.

l Onderhoud wegen
Als het asfalt toe is aan vervanging past de
gemeente in woonwijken, waar mogelijk,
gebakken klinkers toe in plaats van asfalt. De
klinkerverharding past goed in woonstraten
en heeft een duurzame functie. Bij regenval
kan het water zoveel mogelijk rechtstreeks
de grond in trekken. Zo komt er minder –
schoon - regenwater in het riool. Dat is beter
voor het milieu. Klinkerwegen zijn wel iets
duurder in de aanleg maar ze gaan veel
langer mee dan een asfaltweg. Een duurzame
keuze!

Sinds 2013 zijn, vanwege een grote
achterstand in het wegenonderhoud, door de
gemeenteraad kaders gesteld aan het
onderhoud. Hierbij is uitsluitend geld
beschikbaar voor vervanging van asfalt en
niet voor de herinrichting van wegen of voor
aanvullende voorzieningen. In die gevallen
moeten andere financieringsbronnen worden
aangeboord. De Maduralaan (tussen de
Soerenseweg en Sumatralaan), Bilitonlaan en
Sterrenlaan staan op de planning 2018 om te
worden omgevormd van asfalt verharding

naar elementen. Na 2018 staan de Venuslaan,
De Hegge en het gedeelte Sprengenweg
tussen Kon.Lodewijklaan en de Bartelsweg op
de planning. Als gevolg van inspecties,
waarvan de resultaten nog niet bekend zijn,
kunnen er nog beperkt wijzigingen in de
planning aangebracht worden.

André Staal

Heeft u zin om 
samen te fietsen?

Berkenhove beschikt over een duofiets
waarmee u samen naast elkaar kan fietsen. 
Er is een elektrische ondersteuning wat het
trappen makkelijker maakt.

Wijkbewoners kunnen deze fiets lenen van
Berkenhove. We vragen hier een bijdrage
voor van 2 euro.

Voor vragen en/of reserveren kunt u zich
wenden tot administratie van Berkenhove:
Tel 055-3694400
Administratie.berkenhove@atlant.nl
Koning Lodewijklaan 387b, Apeldoorn



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


