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Van de voorzitter
Uitvindingen, met
name op
technologisch
gebied, hebben in de
loop der tijd
samenlevingen
drastisch veranderd.
Voorbeelden daarvan zijn de uitvinding van
het wiel, de boekdrukkunst en de
stoommachine. Stuk voor stuk zaken die een
wereld aan nieuwe mogelijkheden brachten
maar ook de bestaande machtsverhoudingen
volledig op de kop zetten.
Aan dat laatste moest ik denken toen ik een
paar weken geleden de krant opensloeg en in
één oogopslag op twee opeenvolgende
pagina’s twee artikelen zag die niets met
elkaar van doen hadden maar toch onder één
noemer konden worden gebracht. Namelijk
die van de verschuivende
machtsverhoudingen.
Het eerste artikel ging over de voorman van
het lerarenprotest. U weet wel, dat protest
van die actiegroep van zo’n 60.000 (!) leraren
uit het basisonderwijs tegen de te lage
salariëring en de te hoge werkdruk. Die actie
werd georganiseerd buiten de vakbonden om
met inzet van de sociale media. Diezelfde
vakbonden, die normaal gesproken bij acties
het voortouw hebben, holden er nu hijgend
achteraan.
Het andere artikel ging over iets geheel
anders. Dat ging over grote bedrijven uit met
name Azië die grote aantallen fietsen in
steden neerzetten voor de verhuur. Ze
worden her en der op willekeurige plaatsen
in de stad neergezet. Gebruikers kunnen dan
met behulp van een app op hun telefoon zien
waar de dichtstbijzijnde fiets staat, die
ontgrendelen met diezelfde app en hem na
gebruik ook weer op een willekeurige plaats
in de stad neerzetten. Met de app zetten ze
hem vervolgens op slot en rekenen af.
Die fietsen staan her en der in de stad en
omdat ze van niemand zijn voelt ook
niemand zich er verantwoordelijk voor om ze

netjes neer te zetten. En als ze wél keurig in
een openbare fietsenstalling staan zijn het er
soms zoveel dat anderen er hun eigen fiets
niet meer bij kunnen plaatsen.
Stadsbesturen, die met dit fenomeen worden
geconfronteerd, weten vaak niet hoe ze
hiermee moeten omgaan.
Ik vind deze twee voorbeelden mooi
illustreren hoe technologische
ontwikkelingen – de digitalisering in dit geval
- de macht doen verschuiven over hoe dingen
in de samenleving worden geregeld. Naast, of
misschien wel in plaats van, instituten als
vakbonden en overheden/gemeenten, die er
van oudsher over gaan, nemen nu steeds
meer burgers en bedrijven het initiatief. Een
ontwikkeling die, zo valt te verwachten, de
komende jaren alleen maar zal doorzetten.
Het is, denk ik, voor die instituten zaak om
zich aan die nieuwe werkelijkheid aan te
passen.
Tekenen dat daarover wordt nagedacht zie je
al om je heen.
Binnen onze gemeente buigt momenteel een
raadswerkgroep zich over deze materie onder
de noemer “burgerparticipatie”. En elders in
dit nummer vindt u een bijdrage over de
komende Omgevingswet. Die wet zal behalve
een drastische vereenvoudiging van het
stelsel van vergunningen ook inzetten op een
interactief proces bij het inrichten van de
leefomgeving. Dus in samenwerking met alle
betrokkenen, dus ook met u als
belanghebbende in een concreet geval.
Mede namens het bestuur en de redactie
wens ik u alvast mooie feestdagen toe en
een voorspoedig 2018.
Rob Jerphanion
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Zo komt Wijknieuws bij u op de mat
Ik vraag rond wat de scouts van deze taak vinden. Ik hoor positieve
reacties en krijg te horen dat het geld, dat verdiend wordt, naar het
scouting zomerkamp gaat. Daar willen ze wel voor werken. Meisjesscouts vertellen dat ze ook geld binnen brengen door kinderfeestjes te
organiseren. En de verhuur van de blokhut in het Orderbos, weten ze,
levert ook geld op. Maar met z’n allen een kruipruimte leegmaken
doen ze liever niet meer.

Het is de zoveelste iets te koude en iets te natte zaterdag in
september. Ik meld me om elf uur buiten bij de Spar dat geldt
als het verzamelpunt voor de Wijknieuws bezorgers van
scoutinggroep JJB, voluit Jagermeester Johan Bentinck uit
Apeldoorn en stel me voor aan Rob Wouda. Hij is de voorzitter
van de scoutinggroep en heeft vandaag de praktische leiding
over de bezorging van ons Wijknieuws.
De dozen met het Wijknieuws staan opgestapeld. Ik hoor dat de
scoutinggroep al vele jaren de bezorging doet van Wijknieuws. Van
een deel van Wijknieuws, want Olivier Boekhold, de zoon van de
vorige voorzitter, neemt ook een deel voor zijn rekening.

De miezerregen deert niemand merk ik en de scouts gaan in groepjes
van twee, drie personen op pad op de fiets. Van Rob hoor ik dan dat
de subsidie aan de scouting de laatste jaren is afgebouwd en dat dit
een goede inkomstenbron is. Wanneer ik dan vraag, doen jullie het
ook in andere wijken is zijn antwoord “neen, het moet wel leuk
blijven. Vier keer per jaar bezorgen is genoeg”. Elk blok waar bezorgd
is, wordt afgemeld bij Sander. Rob houdt ondertussen de vinger aan
de pols. Als blijkt dat een tweetal per ongeluk niet de kaart heeft
gevolgd, legt Rob uit hoe dat weer goed komt. Rond half een ligt er
nog maar een zestal stapeltjes op bezorging te wachten, dus voor
13.00 uur zal de klus wel klaar zijn, is de verwachting. Het loopt dus
goed en de scouts kunnen om 14.00 uur weer hun wekelijkse
zaterdagmiddagprogramma starten.
Spar doet ondertussen ook goede zaken. Ook al liggen straks na de
klus broodjes worst klaar in de blokhut (bij de vereniging), een aantal
kan nooit wachten en duikt de Spar in voor een broodje voor eigen
rekening.
Marco Lindhout

Een twintigtal scouts druppelt binnen en even later arriveert ook
Sander Vink met het draaiboek en de stratenkaarten. Het werk begint
met de uitleg door Rob. De stratenkaarten gebruiken de scouts om het
werk te verdelen en om te zien in welke straten zij moeten bezorgen.
Slechts een enkeling steekt zijn vinger op als Rob vraagt “wie doet het
voor het eerst?”.

Ken uw wijk
Op de opgave in Wijknieuws 63 hebben we 12 reacties
ontvangen die goed waren. Het bestuur heeft eerlijk geloot.
De winnaar van de cadeaubon van 20 euro is geworden

Cato Nijpels. Gefeliciteerd!
De foto van dit kunstwerk is genomen
aan de Jachtlaan 27

Wie van u weet waar wij dit
keer de foto hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk 24 februari
2018. 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
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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

Burendag

Op naar Serious Request...
We zijn inmiddels twee natte
zaterdagen verder als ik dit verslag
schrijf van de Burendag van eind
september. Wat hadden we geluk met
het weer. Net als u moest ik een keuze
maken, ik kon niet overal bij zijn. Ik was
op de markt, bij De Loohof binnen en
buiten en bij Berkenhoven. Ondertussen
moest ik een beetje op mijn zoon letten.
Die was niet bij de opblaasbaan op de
markt weg te krijgen. De sokken gingen
uit en ik liet hem maar alleen z’n gang
gaan op het moment dat er vriendjes
van de Heuvellaan school samen wilden
spelen.
Dat gaf me de ruimte om eens bij de
hamburgerkraam te informeren. “Heerlijke
hamburgers” prijst de verkoper van Stichting
Stimenz, een organisatie voor sociaal werk
voor Apeldoorn en de Veluwe, zijn waar aan.
Hij zegt dat het nog maar langzaam loopt, zo
vlak na de lunch. De ingrediënten zijn
beschikbaar gesteld door Stichting Stimenz
en bij de Dekamarkt heeft hij een lagere prijs
bedongen. Hij doet het graag, werken voor
het goede doel. Na de andere kramen
geïnspecteerd te hebben kom ik terug. Ik
neem ook een hamburger, dat hoort erbij.
Dan spreek ik een juf van mijn dochters
school met haar kleinkinderen. Ze gaan op
naar De Loohof voor de muziek-carrousel.
“Hebben jullie er zin in jongens?” vraag ik de
kleinkinderen die ik ook ken. ”Neen”. Maar ze
moeten toch mee. Ik probeer mijn even oude
zoon mee te krijgen. Tevergeefs. Ik spring op
de fiets richting De Naald. Als ik wegrijd zie ik
mensen met stoelen sjouwen om lekker in

het zonnetje te zitten en te kijken naar de
spelende kinderen op de stormbaan. Het
loopt prima op de markt!
Bij De Loohof buiten zie ik ze weer, oma en
kleinkinderen. Wat hebben jullie gezien vraag
ik de jongens enthousiast. “Niets, helemaal
niets”. Dat is de ervaring van de jongens.
“Niet waar jongens, we zagen een gitaarmeneer” verbetert oma. Ik ga op zoek naar
“gitaar-meneer”. Binnen zie ik een handvol
mensen, een enkeling met de voeten meewippend op de muziek, luisterend naar Rick
Winter. De duimen gaan omhoog als hij een
speciaal lied zingt over Apeldoorn:
“Apeldoorn is zoo!”. Na afloop krijgt iedereen
een hand. Buiten is er meer publiek. Een
jonge drummer speelt de oren van je hoofd.
Veel mogelijkheid om te praten is er niet. Ik
hoor applaus, en ik zie tafeltjes met drankjes
en blije gezichten. En ik vang van een
toeschouwer op “ik wist niet dat er zoveel
herrie uit zo’n jongen kon komen”. De
meningen zijn verdeeld. Zij waardeert het
optreden hierna van de saxofoniste die net
aankomt vast meer. Haar vader zegt dat z’n
dochter “het gezond spannend” vindt. Een
jonge tiener schat ik in, die vertelt dat ze
sinds 1,5 jaar speelt. Ik zie de muziek van rock
around de clock op de standaard staan en ik
ontwaar wat kadootjes die de jonge
muzikante heeft ontvangen van publiek.
’t Is half vier. Ik moet naar mijn afspraak met
mijn zoon. Bij de stormbaan. Hij wil zijn
zakgeld vandaag niet per bank maar contant.
Z’n vriend rekent hem voor: voor twee euro
lees verder op pag. 7
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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

•
•
•

vervolg pag. 5
kunnen we hier vier zakjes popcorn kopen.
Dat maakt me blij, kinderen die hier hun
zakgeld besteden.
Berkenhove is next op mij programma. Kom
ik daar ook eens binnen, denk ik bij mezelf.
Het is nooit mijn stemlokaal geweest en mijn
grootouders woonden in het westen. Binnen
schuif ik in afwachting van de
verhalenverteller aan bij een dame in de
hoek. Al gauw krijgt ze gezelschap van twee
vriendinnen. We raken aan de praat. Ze
vertellen dat ze uit IJsselstein en Schalkhaar
komen. Zijn jullie dan een dagje hierheen,
met de bus, vraag ik. Ik snap hun antwoord
niet. Slapen jullie hier, vraag ik dan maar.
Daar moet ik toch een duidelijk antwoord op
krijgen en jawel. Ze slapen hier. Nu weet ik
hoe het zit. Ik moet er nog om lachen. Zij zelf
ook. Ze vertellen me dat ze de vorige
muzikant “Bert de drummer” leuk vonden. Er
is beduidend meer volk binnen dan in De
Loohof. Een man schuift aan. “Dat is de
generaal” zeggen mijn tafelgenoten. En
inderdaad, daar lijkt hij best een beetje op.
De verhalen verteller komt binnen en kondigt
aan dat ze een sprookje voor volwassenen
van Annie MG Schmidt gaat vertellen. “Is het
ook wat voor mij” grapt de generaal. “De

koning die een kindje wil”, gaat de verteller
verder, “gaat naar de buurvrouw en dat is een
toverheks”. “Die hebben we hier ook” hoor ik
roepen. De stemming zit er goed in. Er wordt
gelachen en ik denk, ik ga hier ook wonen,
later.
Tegen vijven meld ik me weer bij De Loohof
om de finale mee te maken van het
bouwwerk van de lege statiegeldflessen. Veel
kinderen hebben niet geholpen, hoor ik van
Marianne Godthelp, bouwkundige van
Saxion en initiatiefneemster. Dat viel haar
wat tegen. Ik begrijp dat de opdracht om de
flessen in het touw te knopen wat moeilijker
was dan verwacht. Het resultaat is er
desalniettemin. Het wordt al wat donker en
de lampjes in de strings met flessen maken
het bouwwerk af. Ik bied aan nog een bordje
te maken, voor
buiten op het hek.
Ik licht toe dat
iedereen dan kan
lezen wat het
voorstelt:
“Lichtbaken van
de veilige haven”.
Marco Lindhout

Van de wijkagent

Geef inbrekers geen kans,
ook niet tijdens de feestdagen!
Ik heb eerder aandacht besteed aan
preventie op het gebied van
woninginbraken. Hoewel het in uw wijk
veilig is en de woninginbraken niet zijn
toegenomen wil ik toch op dit gebied
uw aandacht vragen en dan vooral
tijdens de feestdagen.
De periode tussen kerst en oud en
nieuw is geliefd bij inbrekers, omdat het
buiten vroeg donker is en veel mensen
van huis zijn.
Bent u van huis? Vraag uw buren om uw huis
extra in de gaten te houden. Geef aan waar u
bent te bereiken en zorg er voor dat uw
buren in geval van nood uw woning in
kunnen (reservesleutel). Geef uw woning een
bewoonde indruk. Laat in en om het huis

lampen branden, zet glazen op tafel en zet
bijvoorbeeld de radio aan.
Viert u oud en nieuw thuis? Om twaalf uur
gaan we massaal de straat op om vuurwerk
af te steken. Een ideale avond voor inbrekers
om hun slag te slaan.
Gaat u naar buiten om de buren een gelukkig
Nieuwjaar te wensen of om vuurwerk af te
steken? Doe dan uw ramen en deuren dicht
en draai deze op slot. Vergeet de achterdeur
niet. Zorg er voor dat terwijl u feestviert een
inbreker niet ongemerkt naar binnen kan
glippen.
Hoort u of ziet u iets ongewoons? Een
persoon die op de uitkijk staat? Ik kan het

niet vaak genoeg benadrukken, aarzel niet en
bel direct 112. Samen moeten we het doen.
Rest mij u fijne feestdagen te wensen en een
veilig uiteinde!
Sharon Koenders
Uw wijkagent
0900-8844
sharon.koenders@politie.nl.
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Gastartikel Gerdien den Boer

Een sociale wijk met social media
Vermist! Zwart-witte poes Miepie”. Hoe vaak zie jij nog een
verregend papiertje met uitgelopen inkt op een lantaarnpaal
hangen? Steeds vaker komen vermiste (én gevonden!) poezen
voorbij in de buurtapp ‘Nextdoor’. Dit is een social media app
waarmee je gemakkelijk contact onderhoudt met je wijk,
buurt of straat. Social media in de wijk is een trend in
ontwikkeling, ook in De Sprengen. Aanleiding voor de
Wijkraad om hier eens aandacht aan te besteden:
Wat kunnen social media voor onze wijk betekenen?
Via buurtapps verlaag je de drempel om in contact te komen met de
buren. Het is voor veel mensen gemakkelijker om even een berichtje
te sturen, dan onaangekondigd bij de buurman aan te bellen. Veel
buurtapps worden gestart om de veiligheid in de buurt te vergroten,
bijvoorbeeld met WhatsApp Buurtpreventie. Er kunnen belangrijke
mededelingen gedeeld worden over inbraak(-preventie) of verdachte
personen. De wijkagent is ook vaak aangesloten op deze buurtapps.
Zo heeft de Sprengen ruim 6 buurtapps die in contact staan met onze
wijkagent.

Sociale betrokkenheid
Social media kunnen ook ingezet worden om sociale betrokkenheid in
de wijk te vergroten. Via buurtapps kunnen bijvoorbeeld initiatieven
worden gestart om ouderen in de wijk te ondersteunen. Ook zijn er

Wat kun je er mee?

Wat is er handig aan?

Wat is niet handig?

Wat is zinvol?
De mogelijkheden om gemakkelijk met elkaar in contact te komen
groeien enorm, maar daarmee groeien ook de problemen die bij dit
soort technologische veranderingen ontstaan. Een veelgehoord
probleem van appgroepen is dat er zoveel onzin gedeeld wordt. Al die
meldingen op je telefoon kunnen heel vervelend zijn. Als een
buurtapp bedoeld is om de veiligheid te vergroten, verzwakt elk
wissewasje de urgentie van een belangrijke mededeling.
Do’s & don’ts
Hoe voorkom je dit in je buurtapp? De beste manier is om met elkaar
duidelijke afspraken te maken over het doel van de buurtapp. Wat zijn
de do’s & don’ts? Maak niet teveel reclame voor diensten en reageer
niet op élk bericht, alleen als je iets toe te voegen hebt. Ook hoeft er
niet bij elke onbekende auto of “vermoedelijk ongure” wandelaar
alarm geslagen te worden. Het is daarom verstandig om iemand voor
een bepaalde periode als groepsleider aan te stellen. Hij of zij kan

Whatsapp

Nextdoor

Peerby

Facebook

Berichten sturen naar
een groep buren

Berichten sturen naar
een straat, buurt of
wijk, gespecificeerd
op onderwerp

Spullen en
gereedschap uitlenen
en vragen

Groepen
Berichten sturen
naar een groep
buren

l Veel mensen

l Groepen op basis

l Oproepen plaatsen

l Veel mensen

hebben de app
l Gemakkelijk
l Snel

van onderwerp en
locatie
l Meldingen zelf in
te stellen
l Privéberichten
l Ook via computer

om spullen te lenen
of uit te lenen
l Bedankjes geven

l Gemakkelijk

l 1 groep = veel ruis

l Nog niet veel leden

l Veel meldingen,

l Weinig groepen

in de wijk
l Veel opties, beetje
ingewikkeld in begin
l Standaard veel
meldingen

goed voorkeuren
instellen
l Groot gebied, niet
alleen de Sprengen
l Smartphone nodig

l Onzin-berichten
l Privacy

(telefoonnummer
vrijgeven)
l Veel meldingen
l Onoverzichtelijk
l Smartphone nodig

8

uitgebreide apps waarin je veel meer kunt delen met de buurt: van
het aanbieden van diensten, tot het uitlenen van gereedschap; van
het vinden van een oppas, tot de oproep van de vermissing van poes
Miepie. En natuurlijk is een buurtapp ook handig om gezellige
buurtborrels aan te kondigen!

december 2017 Wijknieuws

hebben de app

l Ook via computer

in Sprengen

l 1 groep = veel ruis
l Onzinberichten
l Privacy

(profiel delen)

l Onoverzichtelijk

iemand aanspreken op ongewenst gedrag in de app. Daarnaast
kunnen er afspraken met de wijkagent en de Wijkraad gemaakt
worden over het doel van een appgroep.
Buurtapps in de Sprengen
Een buurtapp opstarten is zo gedaan, maar het tot een succes maken
is zo gemakkelijk nog niet! Inmiddels zijn er diverse soorten apps op

de markt die buurten hierbij helpen. In de tabel vind je een aantal
apps die in onze wijk al gebruikt worden.
Whatsapp en Facebook zijn gemakkelijk in het gebruik, maar hebben
ook hun beperkingen. Nextdoor biedt de mogelijkheid om berichten
op onderwerp in te delen, waaronder buurtpreventie, vraag en
aanbod, evenementen én de vermissing van poes Miepie. Je kiest zelf
waarvan je een melding krijgt. Zo zorg je voor relevante en zinvolle
communicatie, die bijdraagt aan een betrokken, sociale wijk.

Word lid van Nextdoor De Sprengen
De Wijkraad adviseert om ook lid worden
van Nextdoor De Sprengen.
Er zijn een aantal opties:
l Computer: Meld uzelf aan via www.nextdoor.nl bij de wijk
De Sprengen
l Mobiel: Meld u aan door de app te downloaden in de Appstore
of Playstore
l Indien u hulp nodig heeft: Stuur een mailtje naar
info@wijkraadsprengen.nl en u ontvangt binnenkort van ons
een uitnodiging.

Gerdien den Boer is zelfstandig
communicatie- en social media
adviseur. Ze woont en werkt sinds
2014 met veel plezier in de
Sprengen.
www.gerdiendenboer.nl

Sociaal en welzijn

Ieder mens heeft een talent!
Afgelopen maanden heeft zorgorganisatie Atlant, op haar
locaties De Loohof en Berghorst, een pilot gedraaid om
mensen met wensen en talenten aan elkaar te koppelen. En
dan niet alleen mensen in het huis maar ook mensen van
buiten, dus mensen zoals u en ik. Hoe succesvol de pilot is, hoe
het spel van vraag en aanbod werkt en hoe mensen elkaar
kunnen ontmoeten vertelt bedenker Marlies Hammer.
Wat willen bewoners en wat sluit aan bij hun beleving? Dat was de
vraag die de werkgroep MensTalent vorig jaar ging bekijken en al
snel ontdekte zij dat er veel leuke wensen leefden onder de mensen
zoals het willen leren fotograferen, samen koken, samen
boodschappen doen, of gewoon een kaartje leggen, of muziek
maken. Marlies: “Voor mijn gevoel kon ik ‘het’ niet vangen, al die
leuke ideeën en initiatieven, wist gewoon niet wat ik er mee aan
moest. Toen ik in contact kwam met de man achter de
informatieschermen op onze locaties viel bij mij het kwartje en was
de link snel gelegd. Dit was de plek om vraag en aanbod bij elkaar te
krijgen. Een extra knop op het informatiescherm en met 1 klik
daarop zijn alle oproepjes te zien.”
Heel Apeldoorn
In iedere wijk met een Atlanthuis is er samenwerking met Stimenz,
de ouderenwerkers van deze organisatie koppelen vragen en wensen
vanuit de wijk terug. Marlies: “En zo ontstaan matches. Maar ook
was ik vorig jaar op de Beursvloer in Orpheus en ontmoette Gregor
van den Brink (geestelijk vader van het Maatjesproject, red.) van de
Stadsakkers en de Pluktuin in Wenum Wiesel, en ook daar ontstaan
weer hele leuke activiteiten uit om de binnenwereld en de
buitenwereld met elkaar in verbinding te brengen. In vaktaal
noemen we dat: het verbinden van de formele zorg en informele

zorg. En natuurlijk maken we gebruik van de bestaande netwerken.
Een tijdje geleden heeft voormalig wethouder Blokhuis ons huis
Berghorst bezocht en hij was razend enthousiast en vindt dat het
idee MensTalent in heel Apeldoorn moet worden ingevoerd.” Marlies
gaat hiermee aan de slag en onderzoekt de mogelijkheden.
Meedoen
Wanneer u een oproep wil plaatsen of wil reageren op een oproep
kan dit op de volgende manieren:
Iedere dinsdagmiddag is er een inloopmiddag van 13.30 tot 14.30
uur in de hal van de Loohof (Koning Lodewijklaan 2). U kunt uw
contactgegevens ook in de MensTalent vlinderbus stoppen (bij de
ingang van de locatie) of een bericht achterlaten bij de receptie via
telefoonnummer: 055 357 81 00 of via mailadres:
menstalent.loohof@atlant.nl.
Oproepen kunt u zien op het informatiescherm in de hal van de
locatie of via de website van Atlant: www.atlant.nl --> wonen bij
Atlant --> infoschermen --> gewenste locatie --> Mens Talent
Voor algemene vragen rondom Mens Talent kunt u contact
opnemen met Marlies Hammer-Dijkkamp:m.hammer@atlant.nl

Matches
En dat het concept al werkt blijkt, want voor het einde van de pilot
zijn er al meerdere matches gesloten. Marlies: “In het begin is het
even investeren, er moet actief gevraagd en gezocht geworden, maar
dan gaat het balletje rollen. Een mevrouw in een rolstoel was op zoek
naar een maatje om boodschappen te doen en een andere mevrouw
reageerde op een oproep voor Rummikub. Dat zijn fantastische
voorbeelden, daar word je toch vrolijk van?”
lees verder op pag. 11
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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
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De nu binnen Atlant ontwikkelde manier om mensen met elkaar in
verbinding te brengen is heel concreet en toegankelijk. Marlies: ”Als je
het vergelijkt met andere initiatieven is MensTalent voor iedereen
heel toegankelijk omdat je rechtstreeks via de website van Atlant
(www.atlant.nl/infoschermen/)naar het digitale prikbord gaat en
gelijk ziet wat er wordt aangeboden en/of gevraagd. Het is een kwestie
van klikken en je ziet wat er is, zo simpel. En mensen die geen computer
hebben mogen altijd de hal inlopen en het informatiescherm
gebruiken. Er zijn ook speciale inloopmiddagen. In februari starten we
de campagne om iedereen te vertellen over de mogelijkheden en we
hopen dat er dan nog meer beweging komt.
“Het hoeft niet nodig te zijn dat mensen eenzaam thuis zitten. Maar
vaak weten mensen niet van elkaar dat ze in hetzelfde schuitje
zitten,” aldus Marlies en vertelt verder over het fotoproject: Hollandse
wijzen. “De fotograaf van het fotoproject bracht twee groepen
bewoners uit verschillende huizen bij elkaar en gaf foto-opdrachten
waaronder: maak een zelfbeeld. Ze kregen een spiegelreflexcamera in
bruikleen en gingen aan de slag. Het resultaat was verbluffend.
Mensen kropen uit hun schulp, een dementerende mevrouw leefde
weer helemaal op. Er wordt nu onderzocht of het fotoclubje onder
begeleiding kan blijven bestaan en doorgaan.” Marlies benadrukt:
“Mensen willen meer dan alleen de geijkte bingo, je wil toch iets doen
wat bij je past en dat gaat soms wat verder dan de gewone
activiteiten.”
Helma Franssen

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 65 kunt u uiterlijk 26 februari 2018 inleveren
bij de wijkraad.

Nieuwe buren? Vertel het de wijkraad!
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.

Van de stadsdeelmanager

My home is my castle
(en mijn wijk is mijn koninkrijk?)
Terwijl ik al 32 jaar in hetzelfde huis in Apeldoorn west woon,
heeft mijn oudste zoon de laatste 14 jaar al op 20 plekken in
5 landen gewoond. En toen hij recent verhuisde van Brussel
naar Warschau leidde dat bij mij tot de vraag 'Waarom wonen
we eigenlijk waar we wonen?
Volgens het CBS verhuizen Nederlanders gemiddeld eens in de tien
jaar. Jongeren verhuizen vaker dan ouderen. Maar hoe kiezen we nu
de plek uit waar we naar toe verhuizen? Studie of werk is natuurlijk
een belangrijke reden om te verhuizen, soms naar een plaats ver weg,
maar ook de liefde kan een goede reden zijn om haar/hem te volgen
naar een andere plek. En soms, als we ouder worden, kan de behoefte
aan zorg een reden zijn te verhuizen.
Sommige mensen willen steeds weer verder, maar veel mensen
blijven, als het even kan, juist liever wonen in de stad of dorp waar ze
zijn opgegroeid. De binding met de sociale omgeving is dan erg
belangrijk; je kent de buurt, de mensen, de cultuur.
Uiteraard spreek ik regelmatig mensen in ons stadsdeel, ook in uw
wijk. En hoewel de aanleiding voor zo'n gesprek vaak een probleem of
een klacht is, komt bijna altijd in zo'n gesprek ook aan de orde dat de
mensen verder met heel veel plezier in de wijk wonen. En dat blijkt

nauwelijks afhankelijk van in
welke wijk we wonen; dat geldt
voor inwoners van De Sprengen
evenzeer als voor mensen die in
een andere wijk wonen. Als u het
niet verder vertelt wil ik wel
verklappen dat het mij niet zo
trekt om in bij voorbeeld de wijk
De Maten te wonen. Maar ik kan
eigenlijk niet goed aangeven
waarom ik dat zo voel. En van mensen die er wel wonen hoor ik juist
dat zij daar tot hun volle tevredenheid wonen. Dus wie heeft er dan
gelijk? Blijkbaar kiezen we (onbewust?) voor een wijk waar we ons
thuis voelen, of vergroeien we langzamerhand met de buurt waar we
wonen.
Mooi toch? Ik denk dat ik nog maar eens 32 jaar blijf wonen waar ik
woon.
Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl
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Welkom
Eglantier 231, an 67,
Koninginnela 139
Schuttersweg
Apeldoorn

Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

189
Ugchelseweg
Ugchelen

Wijkraadswerk

komen dit soort klachten van bewoners op
tafel. De wijkraad kan alleen de signalen
doorspelen en de handhavers moeten
prioriteiten stellen. Wat kunnen wij als
bewoners bijdragen aan onze woon leefomgeving?

Actuele zaken
l Opruimers in actie
Ieder jaar ruimt de gemeente 7.500.000 kilo
bladafval op. Deze actie wordt gedaan met
acht veegwagens, vier tractoren met
opraapwagens, één schuif, vier grote blazers,
veertig rug blazers en één shovel om alle
gevallen bladeren op te ruimen. Ieder jaar
zijn daar vele mannen met oranje pakken
weer druk mee om het groene karakter van
Apeldoorn toonbaar te houden. Wilt u weten
wanneer deze ploeg in de wijk actief is, kijk
dan op www.apeldoorn.nl/bladafval , wees
gerust zij komen overal. Uiteraard kunt u uw
bladafval in de bladkorven kwijt die
regelmatig geleegd worden. Deze staan aan
de Badhuisweg/Boszichtlaan/ Schuttersweg
en de Bilderdijklaan.

l Parkeren

af”. Natuurlijk kunnen wij u wijzen op de site
van de gemeente, waar precies staat welk
afval u waar kwijt kunt. Dat schijnt niet te
helpen, want u die dit leest weet dat wel.
Vanaf deze plaats bedankt opruimers!
l Werkzaamheden
Wegwerkzaamheden zijn er de afgelopen tijd
geweest bij de rotonde Jachtlaan/
Kennedylaan. Voor een betere
verkeersveiligheid is het asfalt vernieuwd en
zijn de fietspaden verhoogd aangebracht.
Tijdens het werk is de directe omgeving
afgekoppeld. Dat wil zeggen, dat het
regenwater niet meer in het riool terecht
komt. Dat is beter voor het milieu en
voorkomt overstroming bij zware regenval.
l Veiligheid
Uit een onderzoek is gebleken dat fietsers en
voetgangers het onderspit delven als het
gaat om ruimte in de stad. Er wordt door
milieudefensie gepleit voor het maken van

Het hele jaar zijn er mannen in dezelfde
oranje pakken, maar ook individuele burgers,
die het zwerfaval opruimen. Bij de
inzamelplaatsen voor PMD afval, glas en
papier is besloten om extra controles te
houden. Behalve zwerfafval naast de
containers komt het steeds vaker voor dat er
een koffer, een bureaustoel en andere rare
spullen liggen. “Hoe kom ik van mijn afval

autoluwe steden. Dit zou misschien
aansluiten op het rijgedrag. Over veiligheid
gesproken: Fietsende schooljeugd met drie
soms vier naast elkaar. Automobilisten die
toeterend voorbij willen. Snelheden binnen
onze woonomgeving. Het gaat nog steeds
goed. Zowel bij de wijkraad als bij de politie

In verband met het parkeren bij de
Lodewijkveste, het gedeelte tussen de
Soerenseweg en Badhuisweg, ligt een
verkeersbesluit ter inzage om daar een
parkeerschijfzone in te stellen. Op dit
moment mag daar vrij geparkeerd worden.
Gezien de overlast heeft de gemeente een
parkeeronderzoek gedaan. Hieruit kwam
naar voren dat de parkeerplekken langdurig
bezet zijn. Bezoekers van het winkelcentrum
zijn nu genoodzaakt elders een parkeerplek
te zoeken. Vanuit de Vereniging van
Eigenaren, waarvan ook de winkeliers deel
uit maken, kwam het verzoek bij de
gemeente hier maatregelen te treffen om
het langdurig parkeren tegen te gaan. Het
besluit houdt in dat er van maandag tot en
met zaterdag van 08.00 – 18.00 uitsluitend

met een parkeerschijf en een maximale duur
van 1,5 uur geparkeerd mag worden.
l WhatsApp groepen

WhatsApp groepen, die in buurten zijn
ingesteld als preventiemiddel tegen
criminaliteit en die zijn aangemeld bij de
gemeente, worden met borden op straat
aangegeven. Omdat dat er steeds meer
worden wilde de gemeente hier van af en liet
de wijk- en dorpsraden weten dat er een
alternatief gezocht moest worden. Uiteraard
konden diverse wijkraden niet achter zo’n
voorstel staan. Het doel van deze whatsapp
groepen is preventie, die alleen kan werken
als criminelen duidelijk zien dat
wijkbewoners de zaken ter plekke in de gaten
houden. Besloten is de werkwijze rondom het
plaatsen van borden opnieuw vorm te geven
i.o.m. de beheerder/deelnemer van de groep.
Intern krijgt de wijkraad nog informatie. De
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gemeente is tevens bezig met het
organiseren van trainingen “Alert in de wijk”.
Is uw straat nog niet aangemeld met een
whatsapp-groep? Laat het ons weten
info@wijkraaddesprengen.nl.
l Overleg wijkraden
Afgelopen zomer dachten wij als wijkraden
te komen tot een afronding van het
bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2
zijnde het terrein van AGOVV. Tot 2014 was
het parkeren in de bouwverordening
opgenomen. Nu blijkt dat, nadat het dossier
intern is overgedragen wegens vertrek van de
gemeentelijke jurist, het parkeren in het
bestemmingsplan dient te worden
opgenomen. U begrijpt dat wij als raden, op
de weg naar een oplossing, een aantal
stappen terug moeten gaan. Parkeren en
verkeersstromen blijven in ons stadsdeel
Noord- West onderwerpen van overleg en
soms frustratie over het uitblijven van
aangedragen oplossingen. In het wijkblad

van de wijkvereniging Berg en Bos is een
artikel gewijd aan de kroniek van 45 jaar
gedoe over gemeentelijke ambitie, boze
omwonenden, verbroken politieke beloften
en planologisch gemanoeuvreer rond een
succesvol Apenheul ( volledig artikel op de
website www.wijkbergenbos.nl) De
gemeente Apeldoorn is in september gestart
met een verkenning naar een transferium
aan de westzijde van onze groene gemeente.
Op een eerste verkenning begin oktober
hebben alle initiatiefnemers kennis kunnen
nemen van het proces en plan van aanpak.
l Julianalocatie

De plannen voor de herinrichting van het
terrein van het voormalige Julianaziekenhuis
verkeren op dit moment in het eindstadium.
Het ontwerpbestemmingsplan is thans ter
inzage gelegd. De omwonenden zijn hiervan
door de gemeente op de hoogte gesteld. Zij
kunnen tot 3 januari a.s. hun zienswijze
kenbaar maken. Als u dit stukje leest heeft er
inmiddels een informatie avond

plaatsgevonden (6 december). Wij als
Wijkraad hebben al eerder van de plannen
kennis kunnen nemen. Wij staan positief
tegenover de plannen. Ons enige punt van
zorg betreft de hoeveelheid te kappen bomen
langs de Sprengenweg en dan met name aan
de noordkant van het terrein. Wij zijn
hierover nog in gesprek met de gemeente en
de projectontwikkelaar.
Meer informatie staat op onze website
www.wijkraaddesprengen.nl of meld u aan
voor de nieuwsbrief.
André Staal

Omgevingswet

Anders denken en werken
Ergens in 2019 verwachten we een nieuwe
wet voor de fysieke leefomgeving: de
Omgevingswet. Deze wet bundelt regels
over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu,
natuur en water. Iedereen in Nederland
krijgt ermee te maken. In ons vorige
nummer haalden we dit onderwerp al
even aan in het interview met Roel
Welsing. Wat is nu die verandering?
En welke impact heeft dat?
Geen 26 wetten meer maar één
Meer vertrouwen, meer flexibiliteit en eigen
initiatief dat waren de woorden die Minister
Melanie Schultz van Haegen van
Infrastructuur en Milieu uitsprak op dinsdag
17 juni 2014 toen ze het wetsvoorstel
Omgevingswet naar de Tweede Kamer
stuurde. Een nieuwe wet, die gaat over alle
fysieke plannen waarmee ons land wordt
gemaakt. De verandering is: geen 26 wetten
meer, maar één.
Sneller en eenvoudiger
Dankzij de Omgevingswet is het verkrijgen
van een vergunning straks sneller en
eenvoudiger Zoals bijvoorbeeld het
uitbreiden van een school op een locatie
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waar wordt gewoond, waar bomen moeten
worden gekapt en waar extra uitritten nodig
zijn. Onder de huidige regelgeving zijn 3
omgevingsvergunningen nodig met een
proceduretijd van een half jaar. Met de
Omgevingswet wordt dat 1
omgevingsvergunning, met een
proceduretijd van slechts 8 weken.
Minder bestuurlijke lasten
Of als een gemeente haar beleid wijzigt voor
bijvoorbeeld alle scholen, alle horeca of alle
woonboten binnen haar grondgebied, moet
zij nu alle bestemmingsplannen met die
functies aanpassen. Straks heeft de
gemeente 1 omgevingsplan voor haar hele
grondgebied en kan zij die aanpassing in 1
keer doen. Heel efficiënt en het scheelt
behoorlijk wat bestuurlijke lasten.
We doen het samen
Ook zei Minister Schultz: "De Omgevingswet
past bij deze tijd: het maakt ingewikkelde en
verbrokkelde regelgeving eenvoudiger. Het
geeft ook ruimte aan regionale verschillen,
voor innovatie en voor eigen initiatief. De
totstandkoming van de Omgevingswet is de
grootste wetgevingsoperatie sinds de

vernieuwing van de grondwet in 1848. Met
deze wet zetten we ons samen met alle
betrokken partijen in voor een veilige en
gezonde leefomgeving, met ruimte voor
nieuwe ontwikkelingen." En met dat woordje
samen doet zij een appèl aan ons allen.
Mag dat wel?
Want de nieuwe Omgevingswet vraagt om
een heel andere werk- en denkwijze van
overheden, burgers en bedrijven. Open,
samenhangend, flexibel, uitnodigend en
innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Door
minder en overzichtelijke regels, meer ruimte
voor initiatieven en lokaal maatwerk en het
geven en vragen van vertrouwen. Daarbij
moet het doel van een initiatief in de fysieke
leefomgeving centraal staan in plaats van de
vraag: ‘mag het wel?’.
Meer weten?
Ga naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
omgevingswet.nl of Apeldoorn.nl en onder de
kop Bestuursakkoord ‘Door’ leest u de Apeldoornse ambities voor het ruimtelijk domein.
Helma Franssen
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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

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

3 JAAR R |TV | STEGEMAN GARANTIE
AAN HUIS ADVIES EN VERKOOP
LEVERING OP AFSPRAAK
A U D I O

V I D E O

W I T G O E D

GRATIS BEZORGEN EN AFVOEREN
EIGEN TECHNISCHE DIENST

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