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Een paar keer per week bezoek ik de
sportschool waar ik me onder meer in het
zweet werk met spinning (fietsen). Dat doe je
met een groep onder begeleiding van een
instructeur. De samenstelling van die groep
varieert nog wel eens maar over het
algemeen zit je daar tussen vertrouwde
gezichten. Dat wil zeggen gezichten, die je
vertrouwd zijn binnen de context van de
sportschool. Verder zie je ze nooit en weet je
ook weinig tot niets van ze. Dat zat ik laatst
tijdens het spinnen te overdenken waarbij ik
me realiseerde dat dit - in meerdere of
mindere mate - geldt voor de meeste sociale
verbanden waarin een mens verkeert.
Vrienden zoek je uit maar dat geldt niet voor
collega’s, mede-sporters, mede-kerkgangers
en vele andere verbanden. Je treft ze in een
bepaalde setting en de aard van die setting
bepaalt hoe je met elkaar omgaat.

Buren zoek je - meestal - ook niet uit. Je zoekt
het huis uit waar je wilt wonen en de buren
krijg je er gratis bij. Vaak klikt het, soms ook
niet. Maar ook in dat laatste geval heb je met
elkaar te maken. De raakvlakken tussen
buren zijn talrijk. Ze variëren van de
gemeenschappelijke heg tot de geluiden die
we produceren, tot de plaats waar we onze
auto voor de deur parkeren en ga zo maar
door. Iedereen weet natuurlijk dat het
omgaan met buren een kwestie is van
verdraagzaamheid, het rekening houden met
elkaar, geven en nemen enzovoort. Meestal is
dat niet zo ingewikkeld, soms is het lastig en
de extreme gevallen zien we wekelijks bij de
Rijdende Rechter.

Onlangs werd ik als voorzitter van de
wijkraad gebeld door een inwoonster van
onze wijk met een probleem dat ik als lastig
ervaar. Niet zo een-twee-drie op te lossen.
Het ging over het stoken van houtkachels in
de woningen om haar heen. Zij heeft daar
erg veel last van.

U herkent waarschijnlijk het punt want van
tijd tot tijd lees je erover in de krant. Het
stoken van hout gaat gepaard met de
uitstoot van allerlei hinderlijke en gevaarlijke
stoffen waarvan vooral mensen met
astmatische aandoeningen erg veel last
ondervinden. Maar ja, die open haarden en
houtkachels vormen voor veel mensen een
bron van gezelligheid in de koude
wintermaanden. Ik kan het weten want wij
hebben er thuis ook een die we, zij het alleen
op zondagen, met veel plezier stoken.
De mevrouw die mij belde had al contact
gehad met een veelheid aan instanties. De
gemeente, de GG en GD, het RIVM et cetera.
Om een lang verhaal kort te maken: de
instanties hebben formeel mogelijkheden
om handhavend op te treden maar praktisch
gezien is dat geen begaanbare weg. Afgezien
daarvan, dit is typisch zo’n probleem dat je
als buren samen moet oplossen. 
Een eerste aanzet daartoe kan worden
gevonden in de wijze, waarop gestookt
wordt. Het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit
of gestookt wordt met nat of droog hout.
Daarom verwijs ik de “stokers” onder ons
graag naar de website van de gemeente
www.apeldoorn.nl/stooktips.
Ook op de website van een organisatie
genaamd Milieu Centraal vond ik een
handzaam lijstje
met stooktips. Voor
uw gemak hebben
wij dat lijstje
afgedrukt op pagina
14 van dit nummer.
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Van de voorzitter

Rob Jerphanion

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!

Volg de wijkraad 
op Facebook
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De agenda van de vergadering luidt als volgt;
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering van 5 april 2017 *.

De notulen staan op de website.
4. Algemeen jaarverslag over het jaar 2017 *.
5. Financieel verslag over het jaar 2017 *.
6. Bevindingen en verslag van de

kascommissie.
7. Décharge van het bestuur.
8. Benoeming kascommissieleden en

reservelid. 
9. Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn Mariëlle Kloosterman en
Koos van Elderen. Beiden stellen zich
herkiesbaar. In verband met een 
verhuizing buiten de wijk De Sprengen
treedt af Leendert Roos.
Leden van de vereniging kunnen tot vijf
dagen vóór de jaarvergadering kandidaten
schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

10.Rondvraag.
11. Sluiting.

De met * gemerkte stukken liggen vanaf 
19.30 uur in de zaal ter inzage.

Uitnodiging

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

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

Het bestuur van wijkraad De Sprengen nodigt u van harte uit voor zijn jaarlijkse
openbare vergadering op woensdag 4 april  2018 van 20.00 tot  ± 20.30 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur) in het Walterbosch  Mercuriuslaan 35

Nee, u niet, maar uw buurman
misschien wel. Vroeger (ik heb mijn
rijbewijs sinds 1975) was 50 km/h de
normale snelheid in de stad, ook in de
woonwijken. Dat kunnen we ons nu
eigenlijk niet meer voorstellen.

In de jaren '90 is het begrip 'duurzaam veilig'
geïntroduceerd en dat is het begin geweest
van een landelijke campagne. Een belangrijk
aspect hiervan is dat in woonbuurten
(officieel 'verblijfsgebieden') een maximum
snelheid geldt van 30 km/h. Dat is niet alleen
veel veiliger, maar leidt ook tot minder
geluid. We hebben er dus allemaal belang bij.

Daarom houdt iedereen zich ook altijd netjes
aan die snelheidslimiet, toch? We rijden
tenslotte vooral in onze eigen buurt, waar
onze eigen kinderen of de buurkinderen
buiten spelen.

Helaas is de werkelijkheid iets weerbarstiger.
Ja, de gemiddelde snelheid is fors naar
beneden gegaan, maar nog niet iedereen
houdt zich hier aan.

Daarom ziet u, ook in uw wijk De Sprengen,
regelmatig borden die uw snelheid aangeven
('u rijdt ...'). Dat doen we niet om
verkeersboetes te kunnen uitdelen, maar om
u (of uw buurman) er nogmaals aan te
helpen herinneren dat u zich in een
woonbuurt bevindt en uw snelheid moet
aanpassen. Ook in uw wijk ziet u regelmatig
deze borden hangen. En een paar maanden
later hangen ze dan weer op een andere plek.
Dat doen we heel bewust. Uit (landelijk)
onderzoek blijkt dat de attentiewaarde van
de borden groot is en ze vooral effect hebben
als ze steeds op een andere plek hangen.

Als u binnenkort weer eens zo'n bord
passeert, denk dan eens even aan het doel
van dat bord, en aan uw rijgedrag, zodat we
in elk geval tegen u niet hoeven te zeggen 'u
rijdt te hard'.

NB: we hebben een beperkt aantal van deze
borden beschikbaar. De locaties waar ze
worden opgehangen bepalen we samen met
de wijkraden. Hebt u een suggestie voor een
goede plek, waar nu nog nooit een bord
hangt? Laat het uw wijkraad weten; wellicht
kunnen we die plek in de toekomst ook
meenemen.

Stadsdeelmanager
Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl

'U rijdt te hard' Van de stadsdeelmanager

Wim Bergink



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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U hebt er in het dagelijkse leven mee te
maken: belastingaanslagen, toeslagen,
uitkeringen, subsidies, wetten,
regelingen, enzovoort. Soms gaat er
wat fout en komt u er niet meer uit.

Het is dan vaak lastig om te bepalen hoe u
uw probleem het beste kunt aanpakken.
Daarnaast is het ook vaak moeilijk uit te
zoeken bij welke instantie u moet
aankloppen. U kunt dan met uw vraag
terecht bij de sociaal raadslieden. De hulp
van sociaal raadslieden is kosteloos. Elke
donderdag van 14:00 uur tot 16:00 uur kunt
u voor al uw vragen terecht bij een sociaal
raadsvrouw in Berkenhove.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Op de meeste vragen hebben de sociaal
raadslieden een antwoord. Zij weten veel
van wetten en regels en kunnen zo nodig

opzoeken hoe het precies zit. Als zij 
zelf geen oplossing kunnen vinden
voor uw probleem, dan weten zij
bijna altijd wel een instantie waar 
u heen kunt. U kunt bij de sociaal
raadslieden onder meer terecht voor:
l het vinden van de weg in het 

doolhof van instellingen
l het bemiddelen bij het maken van

afspraken
l uitleg over wetten en regels
l hulp bij het opstellen van een

bezwaarschrift of brief
l hulp bij het invullen van formulieren
l het doen van navraag bij instanties hoe uw

zaken ervoor staan
l het meedenken in het vinden van

oplossingen voor uw problemen met uw
werkgever, met de overheid en andere
instanties, of met betrekking tot het
huishouden

zie ook www.stimenz.nl/spreekuren-sociaal-
raadslieden/

Op dinsdag, woensdag en donderdag is er
tussen 8:30 en 12:30 uur een sociaal
raadsman/-vrouw beschikbaar voor
telefonische vragen: 088 784 64 64. Verder
kunt u via info@stimenz.nl uw vraag ook
digitaal stellen.

Het spreekuur van sociaal raadslieden 
in Berkenhove

Do not feed the Phish! Ik zit achter de
computer, als er een mail voorbij komt
van het CJIB. Het onderwerp zegt:”
laatste aanmaning”. Ik open het bericht
en zie staan dat ik een overtreding heb
begaan. Ik heb te hard gereden en of ik
even 118 euro over wil maken, anders zal
een gerechtsdeurwaarder worden
ingeschakeld. 

Ik ga bij mezelf te rade. Maar wacht eens
even, er staat geen kenteken vermeld. Ook zie
ik geen locatie van overtreding. Volgens mij
heb ik hier te maken met phishing. 

Wat is phishing? 
Phishing is afgeleid van fishing: "vissen",
“hengelen”, een vorm van internetfraude,
waarmee fraudeurs proberen om via e-mail
achter uw bankgegevens te komen.
Fraudeurs lokken u naar een valse
(bank)website. Dit is echter een kopie van de
echte website van de bank. Hier wordt u
verzocht om uw inlognaam en wachtwoord
in te voeren. Op deze manier krijgt de
fraudeur de beschikking over uw gegevens.
Met alle gevolgen van dien. Het doel van de

oplichter is bijvoorbeeld om met uw
gegevens spullen te kopen en geld van uw
rekening te halen.

Hoe herkent u een phishing e-mail? 
Ik kan u zeggen dat ik ook even goed moest
kijken, maar er zijn kenmerken waar u op kan
letten. 
l Gerenommeerde banken,

creditcardmaatschappijen en andere
legitieme bedrijven vragen u nooit per e-
mail om persoonlijke gegevens zoals
creditcardnummer of wachtwoorden.

l De mail is niet aan u persoonlijk gericht,
maar begint met een algemene opening
als "geachte klant". Maar let op: ook
gepersonaliseerde e-mail kan nog steeds
nep zijn!

l De mail bevat taal- en stijlfouten.
l Er wordt gesuggereerd dat het account

"geverifieerd" (op juistheid onderzocht en
bevestigd) moet worden met de
inloggegevens. 

l Er wordt gedreigd met gevolgen als niet
onmiddellijk gehoor gegeven wordt aan de
mail.

Recente DDoS- aanvallen banken/
belastingdienst.
De laatste tijd leest u ook over de DDoS
aanvallen, waar de banken en
belastingdienst mee te kampen hebben
gehad. Dit is voor criminelen een uitgelezen
kans zien om daar op in te gaan en er wordt
dan ook extra gewaarschuwd voor dergelijke
phishing e-mails. 

Wat te doen? 
Heeft u het vermoeden dat u een verdachte
email heeft ontvangen, neemt u dan contact
op met de onderneming en vraag of de mail
daadwerkelijk van hun afkomstig is. Klik
nooit op de link die in de mail staat vermeld.
Op internet vindt u meerdere voorbeelden
van phishing emails. 
Bent u slachtoffer?
Laat u rekening
blokkeren bij uw
bank en meld de
oplichting bij de
politie.

Uw wijkagent
0900-8844, sharon.koenders@politie.nl. 

Van de wijkagent

Fraudeurs via internet geen kans

Sharon Koenders



  
   

 
 

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



Bijzondere verhalen van wijkbewoners

Fietsen naar de Noordkaap voor een Noorse trui
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Wijkbewoners Dirk en Els, beiden midden zestig, hebben wel
een heel bijzondere invulling van hun vrije tijd die ontstaat als
het betaalde werk ophoudt en de kinderen op eigen benen
staan. Ik kende flarden van hun verhaal maar op een avond
interview ik ze en hoor ik hun verhalen. 

Els heeft reuma en als Dirk drie jaar terug met pensioen gaat, zegt de
reumatoloog tegen haar dat bewegen, en fietsen in het bijzonder, goed
voor haar is. Kort daarna plannen ze voor het eerst een lange fietsreis.
Naar de Noordkaap, bagage achterop. Ze wisten een beetje waar ze aan
begonnen, want ze waren er eerder met de motor geweest. Ik mocht
het geen kuur reis noemen, maar al fietsend  verdween de reumapijn
voor een heel groot deel, vertelt Els blij. Terloops vertelt Dirk dat van de
zes weken die de reis duurde er één week droog was. Ondanks dat is
hun verhaal super positief. Over de natuur met de elanden maar vooral
ook over de mensen die ze ontmoeten. Als je met de auto weggaat, zegt
Dirk, ontmoet je niet vaak anderen. Als voorbeeld doen ze het verhaal
van een middag dat het nog 30 km fietsen zou zijn naar de volgende
camping. Neem mijn stuga (vakantiehuisje, schuur) maar om te slapen
en kom maar in huis douchen, was het aanbod van  een vriendelijke
Noor. Al vertellend verwondert Dirk zich nog steeds over de
vriendelijkheid van de mensen daar. Als ze na weken fietsen bij de
Noordkaap aankomen, koopt Els haar trofee. Een mooie Noorse trui van
een paar pond zwaar die bij Dirks bagage gestopt wordt.
Of ze het thuisfront dan missen, vraag ik ze. Een beetje wel natuurlijk,

maar elk van de drie dochters
heeft zo een taak. De een zorgt wat meer voor oma, de ander zorgt
voor het huis en de derde doet financieel administratieve zaken. Goed
geregeld dus.

Die bijzondere ervaringen blijven terugkomen op hun fietsreizen. Na
de Noordkaap doen ze Santiago de Compostella (noordwest Spanje)
en vorig jaar Geneve, maar dan wel met een omweg over Sicilië (Zuid
Italië). Het zijn de ervaringen met mensen die de boventoon voeren in
hun verhaal. Zo raakt Els haar telefoon kwijt. Maar op een niet
navolgbare, wonderbaarlijke manier komt het apparaat toch die
avond weer terug bij haar. Twee Italianen (Dirk noemt ze engelen)
vonden het apparaat en brachten het naar Els op de camping 50 km
verderop. Alsof een hogere macht ze de weg gewezen heeft, hoor ik ze
denken. Is er dan niets dat de pret drukt op zo'n reis vraag ik. De
rommel langs de weg in Zuid Italië en de prostitutie die je tussen
Rome en Napels tegenkomt, soms een stukje snelweg per fiets zegt
Dirk, maar verder eigenlijk niet. Ook over deze reis kunnen ze een
avond vol praten.
Het verhaal gaat echter verder naar Geneve, Cessy om precies te zijn.
Dat is de plek waar Dirk en Els hun fiets in juli parkeren na drie
maanden fietsen. Hier werken ze een maand als vrijwilliger in het
retraitecentrum Le Rucher. Rucher is het Franse woord voor bijenkorf.
In dit centrum verwerken zendelingen hun traumatische ervaringen
die ze opdoen op plekken in de wereld met oorlog, armoede en
geweld. Ik hoor dat het echtpaar zich daar goed op zijn plaats voelt. In
het najaar komen ze er zelfs voor twee maanden terug. Dirk werkt in
de tuin, het bos en in het gebouw. Els is met huishoudelijk werk bezig,
in de keuken en de in bloementuin. Wat ze daar jaarlijks terugbrengt
zijn de ontmoetingen met de mensen daar, de helpende hand en het
luisterend oor die ze kunnen bieden en wat ze daarvoor terugkrijgen.
Je voelt daar de liefde van de mensen, zegt Dirk. Ook de rust, het leven
zonder hectiek en de mooie natuur doet ze goed.

Ik verzin een nieuw rondje fietsen voor ze,
wat natuurlijk niet te gewoon moet zijn. Ik
denk aan een rondje Noordzee, maar dat
wordt het niet. Ze gaan eerst met de
kleinkinderen naar Parijs (op de fiets
natuurlijk) en dan samen door naar Praag.

Bijzondere verhalen van wijkbewoners

Fietsen naar de Noordkaap voor een Noorse trui

Marco Lindhout
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Automated External Defibrillator

AED wat moet ik ermee?

Op de website van hartslagnu.nl is veel te
lezen hierover. Het apparaat wordt gebruikt
in het geval van een hartstilstand, of beter
gezegd om het hart weer in het juiste ritme
te laten kloppen. Dit vertelt een medewerker
van het Rode Kruis me op de Schuttersweg,
die zelf een keer of vijftien een reanimatie
heeft uitgevoerd met een AED. Ik krijg van
hem bevestiging van de informatie op
internet: de eerste minuten na een
hartstoornis zijn cruciaal. In die eerste
minuten kan een zorgverlener of iedereen die
een reanimatiecursus heeft gevolgd hulp

bieden. Naast borstcompressie en mond op
mond beademing is er de AED die bepalend
is voor overleven en voor de kwaliteit van
leven na het hartfalen. 

Op de EHBO app zie ik waar en wanneer deze
apparaten in onze buurt beschikbaar zijn. 
Dat is onder andere op de huisartsenpost aan
de Loolaan. De AED hier is alleen beschikbaar
voor de huisartsen zelf en wanneer de post
open is, vertelt een van de assistentes me.
Ook het apparaat bij het Rode Kruis op de
Schuttersweg is alleen beschikbaar wanneer

daar personeel aanwezig is. Volgens de app is
de AED in het Veluws College Walterbosch
wel 24/7 beschikbaar. Wanneer ik de school
bel, hoor ik dat dat niet klopt en dat alleen
op schooldagen van 7 tot half vijf de AED
beschikbaar is. Ik hoop dat de
burgerhulpverleners die een AED nodig
hebben wel de juiste informatie beschikbaar
hebben over de AED locaties. 

Wanneer u zelf kunt reanimeren en als
burgerhulpverlener beschikbaar zou willen
zijn, kunt u zich aanmelden bij hartslagnu.nl.
Is de nood aan de man, dan besluit de
meldkamer van de ambulancedienst bij een
melding van hartfalen of hij een bericht
uitzet naar lokale burgerhulpverleners.

Handig voor nu: downloaden van de EHBO
app voor het vinden van de locatie van een
AED en andere tips bij ongevallen. Voor wie
zelf reanimeren willen leren volstaat een
cursus van een paar
avonden.
Aanmelding kan bij
het Rode Kruis aan
de Schuttersweg.

Ken uw wijk
De opgave in Wijknieuws 64 bleek dit
keer een moeilijke te zijn. Slechts 1
reactie van een naast wonende hebben
wij ontvangen. Een
loting kon niet
plaats vinden. 

De foto van dit
kunstwerk was
genomen aan de
Venuslaan   

Wie van u weet waar wij dit keer de foto
hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk 19 mei 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

Ziet u ze ook wel eens hangen, die groen gele kastjes met de letters AED erop?
De Stentor deed laatst een verhaal over een mevrouw op het voetbalveld in Heerde
die haar leven gered ziet door een AED. Na het lezen van het stuk ga ik op zoek  naar
de werking van  het apparaat en de organisatie er om heen. 

Marco Lindhout



Het lijkt bijna vanzelfsprekend.
Apeldoorn als groene gemeente, met
mooie woonwijken tussen de natuur -en
recreatiegebieden. Als gevolg van de
nodige bezuinigingen is het groen in de
binnenstad de afgelopen jaren
versoberd. Er is besloten dat het tijd is
voor meer variatie, kleur en fleur in de
stad. Zo worden er op verschillende
locaties kleurrijke bloembollen, fleurige
bloemschalen en bloeiende vaste
planten geplaatst. In brede bermen
wordt op veel locaties een strook
ingezaaid met kleurrijke wilde flora. Dat
werk wordt gedaan door de eenheid
Beheer en Onderhoud van de gemeente
Apeldoorn.  

Wie doen dit werk eigenlijk?
Er werken 400 medewerkers bij de eenheid
Beheer en Onderhoud van de gemeente.
Daarnaast werken er 120 collega's vanuit
Lucrato (voorheen sociaal werkbedrijf Felua).
Zij zijn onmisbaar bij het schoon, heel en
veilig houden van Apeldoorn en de
gemeente biedt hen een goede
werkomgeving en begeleiding. Ook zijn er
jaarlijks zo'n 50 mensen die via een
leerwerktraject bij Beheer en Onderhoud
werken. Mensen die nu in de bijstand zitten,

doen zo nieuwe vaardigheden op. Hierdoor
kunnen ze naar een betaalde baan
doorstromen. Ook dit vraagt natuurlijk
begeleiding, maar het past goed bij de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van
de gemeente.

Wat doen we nog meer?
Apeldoorn is een grote gemeente en het
werkveld is breed. Van wegen en parken tot
begraafplaatsen en riolering. Een deel is
onderhoud, maar het gaat ook om het verder
door ontwikkelen van zaken zoals
verkeerstechniek en afkoppelen van
regenwater. We doen het echter niet alleen.
We maken onze plannen samen met wijk- en
dorpsraden, sportverenigingen zamelen afval
in en via onderdelen zoals Apeldoorn Rein

gaan bewoners ook zelf aan de slag in hun
eigen buurt. Alleen zo krijgen we al het werk
gedaan.

Kirsten Harleman, gemeente Apeldoorn
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Meer kleur in de stad, wat betekent dit voor u?

200 ambtenaren gemeente
130 medewerkers Lucrato
50 mensen in leerwerk

Zorgen voor:
l 2.800.000 m2 beplanting
l 68.000 bomen
l 840 rioolgemalen en pompen
l 1250 km riolering
l 71 verkeersregelinstallaties
l 200 bruggen en duikers
l 18.000 verkeersborden
l 28.000 lichtmasten
l 33.000 meubilair
l 4.200.000 m2 gazon
l 9.500.000 m2 verharding

Beheer en Onderhoud in cijfers:

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



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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De invulling van het terrein van het voormalige
Julianaziekenhuis begint steeds dichterbij te komen. Op
donderdag 22 februari jongstleden vond de eerste politieke
bespreking van het plan plaats op de Politieke Markt. Dit plan
had de nodige inspraakreacties uitgelokt waarin vooral zorgen
werden geuit over het behoud van het groene karakter van
het gebied.  

Realisatie van het plan betekent namelijk dat er ruim 230 bomen
moeten worden gekapt. Ook werd kritiek geuit op de geplande bouw
van zorgvoorzieningen op het gedeelte van het terrein in de hoek
Sprengenweg/Koning Lodewijklaan. Met een petitie werd ervoor
gepleit die zorggebouwen te verschuiven naar de plaats, waar
voorheen het ziekenhuis stond zodat het parkachtige karakter van die
hoek gespaard kan worden.

Als wijkraad hebben wij, in samenspraak met de wijkraad Brink &
Orden, als standpunt naar voren gebracht dat wij ons in het plan
kunnen vinden maar dat er naar ons idee meer kan worden gedaan
om het groene karakter van het gebied recht te doen. Zo hebben wij
ervoor gepleit bomen te behouden vóór de nieuw te bouwen
woningen langs de Sprengenweg. Dat is niet gehonoreerd. Wél wordt
er ruimte gecreëerd om daar een negental nieuwe bomen te planten. 

Ook hebben wij aangegeven dat wellicht straks, als het plan
gerealiseerd is, het profiel van de Sprengenweg ter hoogte van de
bushalte kan worden aangepast om ruimte te scheppen voor extra
groen. Nu ligt daar een brede, ongebruikte plak asfalt. De
verantwoordelijke wethouder heeft toegezegd daarnaar te zullen
kijken. Tenslotte hebben wij erop aangedrongen de bomen, die nieuw in
het gebied worden geplant, direct al een forse omvang te laten hebben.

Bijgaande foto van de maquette, die de projectontwikkelaar heeft
gemaakt, geeft een impressie hoe het wijkje er straks uit zal zien. Of
de nieuwe bomen in het begin écht de omvang hebben die de
maquette suggereert valt te betwijfelen. Maar in ieder geval zal het
gebied op de wat langere termijn een groene uitstraling hebben.

In de bespreking van 22 februari gaven de meeste partijen in de
gemeenteraad aan zich in het plan te kunnen vinden. Wel bleek er

nog een juridische kwestie te spelen rond een bedrijf, dat gevestigd is
aan de noordzijde van het terrein. Dat heeft er toe geleid dat in de
vergadering van de gemeenteraad van 8 maart jongstleden het
bestemmingsplan is vastgesteld voor het hele gebied minus het
stukje, dat gelegen is direct achter dat bedrijf. Daarvoor moet nog het
een en ander worden uitgezocht.

. 

Julianalocatie

Bestemmingsplan vastgesteld

Jouw woning energie
neutraler? Het kan!
Ken je ze al? Tonny en Arie. De energieadviseurs bij het Energieloket
van Gemeente Apeldoorn. Zij zijn dagelijks aanwezig voor kosteloos
advies over het energie neutraler maken van jouw woning. En ze
hebben antwoord op al jouw vragen. Dus maak snel kennis en
ontdek wat het Energieloket jou te bieden heeft. Ga naar de Energiek
Wonen pagina op Facebook en bekijk de film over dit Energieloket!

Het Energieloket van de
gemeente Apeldoorn is
onderdeel van Energiek Wonen.
Energiek Wonen is ontwikkeld
om inwoners van Apeldoorn te
adviseren en te helpen bij het

verduurzamen van hun woning. Inwoners kunnen naast een bezoek
aan het Energieloket ook gebruik maken van de energiecoaches. Een
energiecoach komt gratis bij jou thuis, voor eenvoudige tips en
adviezen over energiemaatregelen. Wil je liever eerst zelf een en
ander lezen en uitzoeken? Dan kun je ook online een goed en
degelijk advies inwinnen via het Regionaal Energieloket,
www.regionaalenergieloket.nl. 

Op www.apeldoorn.nl/energie vind je meer informatie en kun je
een afspraak inplannen met een energiecoach of Tonny en Arie van
het Energieloket.



Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189
Ugchelen

Welkom
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l Burgerinitiatieven
In 2002 is door de gemeente een beleid
opgesteld voor de gemeentelijke
begraafplaatsen. In deze notitie staat het
volgende te lezen: “Begraafplaatsen zijn
verstilde oases van groen en rust, waar
overledenen hun laatste rustplaats vinden.
Het zijn plekken voor afscheid, rouw en
overpeinzing voor nabestaanden. Voor
anderen plekken van bezinning.” 
In onze wijk De Sprengen ligt één van die
gemeentelijke begraafplaatsen aan de
Soerenseweg. Historisch gezien het “Stenen
Archief van Apeldoorn”

De wijkraad ontving een jaarverslag van de
groep van 21 vrijwilligers die al voor het 8e
seizoen oude historische graven
schoonmaken, opknappen, teksten en
hekwerken schilderen. Grote waardering van
de gemeente en ook van de bezoekers.
Regelmatig worden er vragen gesteld over de
toegankelijkheid op delen van het terrein
waar het onderhoud aan paden minimaal is. 
In het afgelopen jaar heeft de wijkraad zich
ingespannen om meer aandacht te krijgen
voor dit stukje cultuurhistorie in en van
Apeldoorn. In de Meerjaren Begroting 2018-
2021 is te lezen dat dit jaar een toekomstplan
“begraafplaats Soerenseweg” zal worden
opgesteld om te komen tot voorstellen. Dit
voorjaar zal een begin gemaakt worden om
een aantal paden van een bovenlaag te
voorzien zodat de toegankelijkheid verbeterd

wordt. Mocht u geïnteresseerd zijn in de
activiteiten van de vrijwilligersgroep en/of
meer willen weten over dit “Stenen Archief”,
ca 16 ha in onze woonwijk, zie
www.wijkraaddesprengen.nl of vraag
informatie via info@wijkraaddesprengen.nl

l Werkzaamheden in de wijk
Ter hoogte van de Badhuisweg/Sprengenweg
is een gasleiding vernieuwd. Twee dagen was
een gedeelte van de weg afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Dit jaar staat op de
planning het asfalt te vervangen door een
klinkerverharding in de Billitonlaan en
Maduralaan. In de Sterrenlaan legt de
gemeente tevens een infiltratieriool aan
zodat er geen regenwater meer in het
vuilwaterriool terechtkomt. Bewoners zijn
uitgenodigd om de ontwerpen te bekijken en
informatie in te winnen.

Aan de Koning Lodewijklaan ter hoogte van
de Spar is de blauwe zone ingevoerd.
Uitsluitend parkeren met een parkeerschijf
maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 18.00
uur.

Medio mei/juni worden lichtmasten en
armaturen voorzien van ledverlichting,
waarbij sterk verouderde lichtmasten
vervangen gaan worden. De huidige positie
van de lichtmasten verandert dus niet.

l Schone stad
Regelmatig zijn er wijkbewoners die
zwerfvuil in de straten opruimen. Een mooi
initiatief. Het blijkt dat rondom veel
afvalcontainers in de stad bewust grofvuil en
losse vuilniszakken worden geplaatst. In de
gemeenteraad is dat aan de orde geweest.
De politiek vindt dat een ongewenste
situatie en een kwestie van mentaliteit van
de veroorzaker. Er worden maatregelen
getroffen door o.a. meer handhavers in te
zetten om dit gedrag te bestrijden. Een boete
is al gauw € 90, -.

l De Sprengenoevers
Nog niet zolang geleden is de Sprengenvallei
in Berg & Bos als wandelgebied in gebruik
genomen. In het verlengde daarvan richting
stad ligt aan de J.F. Kennedylaan de
Badhuisspreng. Ter verfraaiing daarvan zijn in
december 10 plantvakken gekozen, die elk
door één ontwerper zijn ingericht waarbij
vooral zaden en bollen zijn ingeplant. Elke
ontwerper kreeg 2 hoofdkleuren toegewezen
voor de border, zodat in totaal alle kleuren
aanwezig zijn. Volgens de jury was het
niveau ongekend hoog en de verwachtingen
zijn dan ook hoog t.a.v. de kleurenpracht die
dit voorjaar uit de grond zal schieten.

l Stormschade
De januari storm heeft voor flinke schade
gezorgd. Meer dan 300 bomen zijn
omgewaaid en een groot aantal is
beschadigd. De gemeente verkoopt een deel

Wijkraadswerk

Actuele zaken

lees verder op pag. 14
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van het stormhout en een ander deel krijgt
een tweede leven. Medewerkers uit de
gemeentelijke leerwerksetting maken hier
bankjes, bruggen en hekwerken van.

l Bouwplannen
Met betrekking tot de zgn. “Bolt locatie” is het
een tijdje stil geweest. Op een aantal punten
zijn nu knopen doorgehakt zodat het plan
door het college kan worden vastgesteld.
Daarna zal het bestemmingsplan door de
nieuwe gemeenteraad besproken worden,
nadat alle zienswijze-indieners op de hoogte
zijn gesteld van de beantwoording van hun
zienswijze. 
Er zijn nog geen concrete plannen voor
Westpoint. De provincie moet nog zekerheid
geven omtrent toevoeging van het aantal
woningen voor Apeldoorn. Pas als die er is
kunnen plannen concreet uitgewerkt
worden. Welke plannen er ook zullen worden
uitgewerkt, de belanghebbenden worden
erbij betrokken.

l Nextdoor en WhatsApp
Vermoedelijk naar aanleiding van het artikel
Social Media in ons vorig wijknieuws is het
aantal wijkgenoten, dat zich heeft
aangesloten op Nextdoor, gegroeid naar
bijna 300. De wijkraad maakt naast de

website en Facebook ook van Nextdoor
gebruik om in contact te zijn met de
wijkbewoners. Op de website van de wijkraad
staat relevante informatie over de wijk en
deze is actueel. Onder de deelnemers aan
WhatsApp groepen is gevraagd om deel te
nemen aan de training Alert zijn in de wijk.
Diverse wijkbewoners hebben daar tijd voor
vrijgemaakt. Onderwerpen als kijken naar
(het gedrag van) mensen in het openbaar
domein; herkennen van het gevoel “dat er
iets niet klopt” en ontdekken hoe je iemand
kunt aanspreken kwamen breedvoerig aan de
orde. Een bekend uitspraak is “als je niet weet
waar je naar moet kijken zie je het niet”.

Zoekt u informatie met betrekking tot de
wijk? Raadpleeg de website!
Dagelijks wordt de website
www.wijkraaddesprengen.nl van nieuwe
relevante informatie voorzien.

l Stook alleen droog hout. Vochtig hout
brandt niet goed en dat geeft extra veel
rook en fijnstof. Zelf hout hakken? Droog
het hout dan minstens 2 jaar. Het hout is
droog als het gebarsten is of als de bast
loslaat.

l Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd
hout: bij verbranding komen zware
metalen vrij. Ook (spaan)plaat is uit den
boze vanwege de lijm die erin zit.

l Stook geen papier en karton. Het geeft
veel rook en vliegas en is daarom zelfs
verboden als brandstof.

l Heeft u een allesbrander? Neem dit
woord niet letterlijk: je mag er niet alles
in verbranden (geen plastic, afval, geverfd
hout enzovoort). Gebruik ook hiervoor
alleen onbewerkt, droog en schoon hout.

l Stook niet bij windstil of mistig weer: de
rook blijft dan hangen en kan plaatselijk
veel luchtvervuiling veroorzaken.

l Gebruik haardhout met het FSC- of PEFC-
keurmerk. Dat garandeert dat het uit
verantwoord beheerd bos komt.

Milieu

12 stooktips

André Staal

l Wordt het binnen te warm met de
houtkachel aan? Stook dan met minder
hout en zet even een raam open. Schuif
niet de luchttoevoerklep dicht ('smoren'):
het hout verbrandt dan niet volledig
waardoor er extra veel schadelijke stoffen
ontstaan.

l Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal
open, net als de klep in de schoorsteen. Dat
zorgt voor betere verbranding en dus
minder schadelijke stoffen (zoals PAK’s en
koolmonoxide).

l Houd ventilatieroosters tijdens het stoken
open (of zet een raampje open). Het vuur
kan dan zuurstof aantrekken en de rook
kan via de schoorsteen afgevoerd worden.

l Controleer of u goed stookt: een goed
vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en
je ziet bijna geen rook uit de schoorsteen
komen. Oranje vlammen en donkere rook
geven aan dat de verbranding niet goed
is: zorg dan voor voldoende luchtaanvoer.

l Laat de schoorsteen minstens één keer
per jaar goed vegen.

l Stook niet iedere dag en zeker niet langer
dan 4 uur op één dag.



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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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
Le Salon Tamara heet u hartelijk welkom!

Kapsalon

Schoonheidssalon

Make -up

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



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


