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Van de voorzitter
Voor u ligt alweer het derde nummer van het
wijknieuws 2018. Met vier uitgaven per jaar
lopen we min of meer in de pas met de
wisseling van de seizoenen. Zo sluiten we nu
de zomerperiode af en gaan we ons op de
komende herfst richten. Ik weet niet hoe u
dat ervaart maar ik vind elke periode van het
jaar zo haar eigen bekoring hebben. Straks
weer die prachtige rode en bruine kleuren in
onze parken en bossen en een natuur, die
zich opmaakt voor de winterslaap. Hoewel de
hete en droge zomer, die we dit jaar mochten
beleven, de cyclus van de seizoenen aardig in
de war heeft geschopt. Als je op straat zo
eens om je heen kijkt krijg je het idee dat de
herfst al een tijdje aan de gang is.

samenwerking met de gemeente. Het zijn
vooral praktische tips en weetjes die op die
avond de revue zullen passeren.
Gepresenteerd door iemand die daar in zijn
vroegere beroepsuitoefening veel hinder van
heeft ondervonden te weten een voormalige
inbreker.

Eén aspect van die seizoenswisselingen is het
lengen en korten van de dagen. Over de voors
en tegens daarvan kun je een hele boom
opzetten. De een zit niet te wachten op het
vroege invallen van de duisternis in herfst en
winter. Het beperkt de mogelijkheden om
buitenshuis activiteiten te ontplooien. De
ander vindt het juist aantrekkelijk om een
bepaalde periode van het jaar meer
binnenshuis te vertoeven in termen van
gezelligheid en geborgenheid. Zeker rond de
feestdagen.
Hoe je daar ook tegenaan kijkt, er kleeft in
ieder geval één objectief vastgesteld nadeel
aan het sneller verdwijnen van het daglicht:
het aantal woninginbraken neemt toe. Uit
politiecijfers blijkt dat met name de
maanden november en december op dit punt
kwetsbaar zijn.

Een tweede uitnodiging die u in dit blad zult
tegenkomen betreft de Burendag, die op
zaterdag 22 september zal plaatsvinden. Op
deze jaarlijks terugkerende dag kunt u medewijkbewoners ontmoeten die u wel eens bij u
door de straat hebt zien lopen maar nog
nooit gesproken hebt. Daar kunnen leuke
contacten uit ontstaan en soms kunt u iets
voor elkaar betekenen. Dit jaar staat de dag
in het teken van de ouder wordende
wijkbewoner en staat de ontmoeting tussen
jong en oud centraal.

Hoewel onze wijk De Sprengen er wat dat
betreft binnen Apeldoorn niet in negatieve
zin uitschiet dachten wij als bestuur er goed
aan te doen een avond te beleggen, waarop u
praktische tips en weetjes krijgt aangereikt
waarmee u de kans op inbraak in uw woning
kunt verkleinen. Wij doen dat samen met de
wijkraad De Naald. De organisatie van de
avond is in handen van de politie in

Als bewoner van onze wijk zult u, evenals de
bewoners van de wijk De Naald, binnenkort
per post een uitnodiging ontvangen waarin
de nadere bijzonderheden vermeld staan. Of
wellicht heeft u, als u dit stukje leest, die
uitnodiging inmiddels binnen. In ieder geval
hebben wij zekerheidshalve de tekst van die
uitnodiging elders in dit blad afgedrukt.

Kortom, er is de komende tijd genoeg te doen
in onze wijk.

Rob Jerphanion

Volg de wijkraad
op Facebook
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Stadsdeelmanager (noord-west):
Wim Bergink, 055-5801424
w.bergink@apeldoorn.nl
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Sharon Koenders, 0900-8844
Europaweg 79, 7336 AK Apeldoorn
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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.

Even voorstellen

Kandidaat-bestuurslid Quentin van der Pan
Mijn naam is Quentin van der Pan, ik ben drieënveertig jaar en
woon aan de Smaragdstraat (19!) samen met mijn Italiaans/
Amerikaanse partner Nancy Onofrio. Mijn jongens, Mart en
Lars, wonen om de week bij ons. Dochter Naomi zit voor een
uitwisselingsjaar in Nebraska (VS).
In het dagelijks leven ben ik als accountmanager werkzaam bij NS
Stations o.a. verantwoordelijk voor de huurders op Utrecht Centraal
Station.
Als achtjarige ben ik begin jaren tachtig mijn wooncarrière in de wijk
begonnen aan de Toermalijnstraat, op nummer 19. Na enkele jaren
buiten Apeldoorn gewoond te hebben kwam ik eind jaren negentig
terug en kocht Zandloperweg 19. Vervolgens nog aan Jachtlaan 51
gewoond, maar nu dus weer heerlijk op een nummer 19.
Dagelijks loop ik van en naar het treinstation en tijdens die wandeling
geniet ik altijd weer van onze prachtige stad en dan met name van De

Sprengen natuurlijk. Begin dit
jaar ben ik gevraagd om deel uit
te gaan maken van de wijkraad.
Men was op zoek naar iemand,
die de social media kanalen kan
beheren. Ik ben organisator van
Social Media Club Apeldoorn en
kon daarom natuurlijk geen 'nee'
zeggen. Tevens hoop ik hierdoor
een jongere generatie beter te
bereiken. Dankzij Facebook en
Twitter is Wijkraad de Sprengen
makkelijker online te benaderen door bewoners en biedt het tevens
mogelijkheden om tussentijds nieuws over de wijk te delen. Al met al
een mooie aanvulling op de app Nextdoor en het nieuwsblad.

Buurtacties

Samen in actie voor een verkeersveilige buurt
geplakt, zelf ook beter op de maximum snelheid letten in de buurt.
Voor het uitvoeren van de actie kunt u gratis 25 containerstickers
aanvragen bij Veilig Verkeer Nederland.
Voorwaarde is wel dat de stickers uitsluitend op containers worden
geplakt en niet op straatmeubilair zoals b.v. lantaarnpalen.
Meer informatie
https://participatiepunt.vvn.nl/buurtacties/vvn-stickeractie/

Wijknieuws en website:
ook voor uw kopij
Regelmatig komen er meldingen bij de wijkraad over het
verkeersgedrag. Of het te hard rijden, foutparkeren,
onoverzichtelijkheid of sluipverkeer.
Uit meldingen bij Veilig Verkeer Nederland blijkt dat in veel
woonbuurten “snelheid” als een probleem wordt gezien. Auto’s die de
buurt uit scheuren met een te hoge snelheid. Dit leidt tot irritatie bij
bewoners.
Vaak wordt gedacht in aanpassingen aan de weg als “de oplossing”.
Een drempel, vrij liggende fietspaden of andere infrastructurele
maatregelen kosten echter veel geld.
Veilig Verkeer Nederland heeft acties ontwikkeld die kunnen helpen
om de verkeersveiligheid te bewerkstelligen. Voor 30 km-gebieden
heeft VVN container stickers beschikbaar. Door de zijkant van een
vuilniscontainer te beplakken worden automobilisten geattendeerd
op de maximum snelheid. Omdat de sticker slechts één of/ twee
wekelijks zichtbaar is went het niet en ziet niemand ze over het
hoofd. Bovendien zal iedereen, die de sticker op de container heeft

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 68 kunt u uiterlijk
19 november 2018 inleveren bij de wijkraad.
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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

Terug naar toen
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen met
je buren en de buurt viert op de 4e zaterdag in september.
Dit jaar vindt dit evenement dan ook plaats op

Zaterdag 22 september 2018

Het is een dag waarop je gezellig kunt samenkomen, nader kunt
kennismaken met buurtgenoten en iets met en voor elkaar kunt
betekenen. Het thema van de dag is
Van vroeger naar nu, aandacht voor de ouder wordende wijkbewoners
Een aantal zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk verlenen hun
medewerking en organiseren op hun locatie diverse activiteiten. Een
hightea, muzikale theatervoorstelling, gouwe ouwe, theetuin en een
braderie.

Burendag is een initiatief, dat in 2006 voor het eerst in Nederland het licht zag. In 2008 ontstond er
een samenwerking met Douwe Egberts en het Oranjefonds. Het Oranjefonds is het nationale fonds
voor sociale initiatieven en bevordert de samenhang tussen groepen mensen. Beide organisaties
willen mensen dichter bij elkaar brengen. Met een kop koffie leg je het begin en versterk je de
onderlinge kontakten. De basis voor een leuke Burendag.
Wijkraad De Sprengen initieert deze dag, waarbij de
uitvoering door de verschillende deelnemende
organisaties wordt gedaan.
Vooruitlopend op de dag zelf organiseert Kinderdagverblijf
Roezemoes op donderdag 20 september een hightea waar
jongeren van het dagverblijf en ouderen van Berkenhove
elkaar zullen ontmoeten met oud-Hollandse spelletjes.
Op zaterdag verzorgt Berkenhove een muzikale
theatervoorstelling rond het thema “ouder worden en
dementie” en brengt De Loohof op verzoek live muziek ten
gehore in de categorie “Gouwe Ouwe”. September aan de
Loolaan 59, appartementen voor ouderen met
geheugenproblemen, doet deze burendag ook mee en
organiseert een theetuin met oud-Hollandse spelen. Een rondje naar de Koning Lodewijklaan
hoek Bosweg kunt u dan niet missen om de Braderie te bezoeken met van alles en nog wat.
Kortom, de Burendag 2018 is de moeite waard om te bezoeken. U toont toch ook
belangstelling voor de buren die dit allemaal organiseren?
Samenvattend is het programma op zaterdag als volgt:
14.00 - 15.00 uur: Muzikale theatervoorstelling in Berkenhove,
Koning Lodewijklaan 387B
14.00 - 16.00 uur: Gouwe Ouwe livemuziek in De Loohof, Koning Lodewijklaan 2
14.00 - 16.30 uur: Theetuin met oud-hollandse spelen in September, Loolaan 59
14.00 - 16.30 uur: Braderie hoek Koning Lodewijklaan/Bosweg met o.a.
l Oud-Hollands snoepgoed
l Haring en roggebrood
l Knuffels pimpen
l Springkussen
l Kleine kadootjes
l Gezellig zitje
Wijknieuws september 2018
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SINDS

1984
Snoopy

Bij ons voelt je kind zich thuis!

“Binnen kijken bij Snoopy”

Kinderopvang Snoopy & Buitenschoolse opvang Woodstock
Tesselschadelaan 2 Apeldoorn | T (055) 355 55 77
www.kinderopvang-snoopy.nl | info@kinderopvang-snoopy.nl

“Binnen kijken bij Woodstock”

oodstock
|W

Snoopy en
Woodstock

oodstock
|W

Snoopy

Van de stadsdeelmanager

What's up?
We leven in een informatiemaatschappij.
Via facebook, twitter, websites, televisie,
maar ook nog 'ouderwets' via kranten
en tijdschriften, komt de hele wereld
binnen. En natuurlijk komt via uw
onvolprezen wijkblad ook de wijk bij u
thuis.
Maar welke informatie is nu interessant?
Waar hebt u echt behoefte aan en hoe vindt
u de juiste informatie? Hoe zie ik door de
bomen het bos nog?
Als het gaat om informatie over uw stad, wijk
of buurt, kan ik u misschien een beetje op
weg helpen.
U leest nu het blad van uw wijkraad De
Sprengen. Daar staat veel interessants in over
uw wijk, maar misschien bent u ook wel
benieuwd naar wat er net buiten de wijk
speelt. Of misschien (dat zou ik me best

kunnen voorstellen) weet u niet eens waar
nu precies de grenzen van de wijk De
Sprengen liggen. Dat is geen probleem. Alle
wijkraden hebben een eigen website en via
https://www.apeldoorn.nl/Contact-met-uwwijk vindt u de links naar alle websites van
de dorps- en wijkraden in Apeldoorn. Zo kunt
u desgewenst ook eens kijken op sites van
aangrenzende wijkraden als Brink en Orden,
Berg en Bos of de Naald, om na te gaan wat
daar speelt.
Maar misschien wilt u juist heel specifieke,
actuele informatie over uw buurt hebben.
Bijvoorbeeld over (aanvragen voor)
kapvergunningen, bouwvergunningen,
evenementen en dergelijke. In het verleden
werden die gepubliceerd in het Stadsblad,
maar tegenwoordig kunt u via een heel
eenvoudige manier (zonder elke week weer
de krant te spellen) nagaan wat er binnen uw
interessegebied speelt.

Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is de meest
voorkomende vorm van geweld in onze
samenleving. Huiselijk geweld speelt
zich af in de relationele, huiselijke of
familiekring van het slachtoffer. Vaak is
de pleger een (ex-)partner, familielid of
huisvriend.
Huiselijk geweld kan lichamelijk, seksueel of
psychisch zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn
van verwaarlozing van kinderen, problemen
met een loverboy, financiële uitbuiting van
een oudere, eergerelateerd geweld of geweld
tussen partners.
Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Bent u
slachtoffer of pleger van huiselijk geweld, of
maakt u zich zorgen over iemand uit uw
omgeving? Dan kunt u het volgende doen:
l Praat erover met iemand die u vertrouwt
of praat met de persoon waar het om gaat.
l Neem contact op met Veilig Thuis,
0800-2000.
l Dreigt er direct gevaar, bel dan de politie
via 112.
Veilig Thuis
Bij Veilig Thuis kan iedereen 24 uur per dag,
7 dagen per week (en eventueel anoniem)

terecht voor advies, informatie en hulp.
Slachtoffers, plegers, getuigen en mensen die
zo hun vermoedens hebben. De bedoeling is
om mensen eerder in actie te laten komen,
het geweld bespreekbaar te maken en
natuurlijk om het te stoppen.
Niet alleen als slachtoffer van huiselijk
geweld, maar ook als pleger kunt u met uw
hulpverleningsvragen bij Veilig Thuis terecht.
Vaak wordt geweld gebruikt vanuit een
gevoel van machteloosheid. Maar geweld
gebruiken maakt veel kapot en is nooit goed
te praten. Daarom is het goed om hulp te
zoeken. Dat hoeft u niet alleen te doen. Praat
er over met iemand die u vertrouwt of neem
contact op met Veilig Thuis. Zet die stap!
Want hoe eerder het geweld stopt, hoe
groter de kans dat het weer goed komt.
Veilig Thuis is bereikbaar via
telefoonnummer 0800-2000. Meer
informatie over Veilig Thuis kunt u vinden op
de website www.vooreenveiligthuis.nl.
Politie
Bel 112 als er direct gevaar dreigt voor uzelf of
uw omgeving. Als er geen onmiddellijk
gevaar is, kunt u een afspraak maken op het

Op de website
https://overuwbuurt.overheid.nl/ kunt u zich
aanmelden en aangeven welke informatie
(over welke onderwerpen en binnen welke
straal van uw woning) u wilt ontvangen. Als
u zich daar eenmalig hebt aangemeld
ontvangt u daarna automatisch een email als
er iets is gepubliceerd binnen uw
interessegebied. Pas wel op dat u het gebied
waarover u informatie wilt ontvangen niet te
groot maakt; voordat u het weet wordt u
overstelpt met informatie. En ziet u alsnog
door de bomen het bos niet. Maar ook dat is
op te lossen: u kunt uw voorkeuren
eenvoudig weer aanpassen.
Probeer het maar eens.
Stadsdeelmanager
Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl
Wim Bergink

Van de wijkagent
politiebureau bij u in de buurt of met mij als
uw wijkagent om te bespreken wat de politie
voor u kan doen. U kunt mij ook mailen en
samen kunnen we de mogelijkheden
bespreken en zoeken naar passende
oplossingen. De politie werkt daarbij nauw
samen met Veilig Thuis en andere partners.
U kunt met de politie ook bespreken wat de
gevolgen zijn van het doen van aangifte. U
vraagt dan om strafvervolging van de
verdachte. Als u dat (nog) niet wilt, kunt u
ook melding doen van huiselijk geweld. De
politie maakt dan nog geen proces-verbaal
van aangifte op, maar is wel op de hoogte.
Een melding kan van belang zijn voor
eventuele vervolgmeldingen of andere
(latere) aangiftes. Ook kunt u met de politie
bespreken hoe het zit met uw veiligheid,
welke maatregelen u eventueel zelf kunt
treffen en wat de politie voor u kan doen.
Uw wijkagent
0900-8844,
sharon.koenders@
politie.nl.

Sharon Koenders
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Wijkraadswerk

Actuele zaken
Kenmerkend voor de zomermaanden is dat er weinig
activiteiten en zaken aan de orde komen. Dat was ook deze
zomer merkbaar. Gezien de hoge temperaturen en droogte
zal wijkbeheer een balans moeten opmaken van wat er aan
openbaar groen niet levens vatbaar meer is.
Werkzaamheden in de wijk
Schuttersweg/Jachtlaan

Bouwplannen
Westpoint
Zoals in het vorige Wijknieuws werd vermeld hebben de drie
betrokken wijkraden in een brief aan de verantwoordelijke wethouder
ervoor gepleit bij de planvorming uit te gaan van een meer diverse
samenstelling van de toekomstige bewonerspopulatie en niet in te
zetten op louter één-persoonshuishoudens. In een gesprek met de
wethouder is de situatie nog nader toegelicht. Binnenkort zal door
BUN (eigenaar van het pand) een informatiebijeenkomst worden
georganiseerd voor omwonenden met een presentatie van de eerste
proeve van uitwerking voor de openbare ruimte rond het gebouw.
Julianalocatie
Inmiddels is het bouwrijp maken van de locatie in een vergevorderd
stadium. Daarna staat de bouw van de woningen en het eerste woonzorgcomplex gepland. Exacte startdata van de bouw zijn nu nog niet
bekend. Op de website www.julianakwartier.nl is uitgebreide
informatie te vinden over de koopwoningen. De huurwoningen zullen
worden toegewezen door woningcorporatie Ons Huis.

Liander heeft in de afgelopen maanden aan de Schuttersweg en de
Jachtlaan langs de begraafplaats tussen twee trafostations een
netwerkkabel laten vernieuwen om ervoor te zorgen dat er voldoende
netwerkspanning beschikbaar is voor de afnemers. In de
vakantieperiode zijn deze werkzaamheden enkele weken opgeschort
geweest i.v.m. een toenemend aantal storingen elders in Apeldoorn.
Buurtbewoners vroegen zich e.e.a. af en meldden dit op Nextdoor,
waarop via hetzelfde medium snel een antwoord kon worden gegeven.
Er is een goede samenwerking met wijkbeheer van de gemeente,
waarbij wij niet altijd weten wat er zoal gebeurt. Bij een vraag worden
wij direct geïnformeerd.
Soerenseweg
Door regelmatig overleg met de verschillende diensten bij de
gemeente kunnen verbeteringen tot stand gebracht worden. Zo is
op de begraafplaats aan de Soerenseweg een hoofdpad van west
naar oost voorzien van afvangputten voor het water en een vaste
laag van 10 cm verharding. Een eerste begin om de begaanbaarheid
van deze monumentale plek te verbeteren. Meer geld is nodig om
verdere verbeteringen te realiseren. Wij pleiten daar voortdurend
voor. Het voorterrein van deze begraafplaats zal medio voorjaar 2019
een ander aanzien krijgen. Wist u overigens dat een vrijwilligersclub
al 9 jaar “oude graven” weer toonbaar maakt en daarbij hulp van u
kan gebruiken? Zie de video op onze website onder burgerinitiatief
en voor meer info secretariaat van de wijkraad.
Sterrenlaan
Zoals bekend zal in de Sterrenlaan het asfalt worden vervangen door
klinkers en zal de afvoer van het hemelwater worden afgekoppeld van
het vuilwaterriool. De aanbesteding is door de gemeente gedaan aan
NTP Wegenbouw. Momenteel is men de planning aan het opstellen.
Het streven is om nog dit jaar met de werkzaamheden te starten.
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Behalve de grondgebonden woningen komen er drie zorgcomplexen
in een parkachtige setting. Eén woon-zorgcomplex komt op de hoek
van de Sprengenweg en Koning Lodewijklaan en omvat ca. 106
zorgeenheden. Dit betreft een vervanging van de locatie Sainte Marie
aan de Arnhemseweg.
Een tweede woon-zorgcomplex komt in het midden van de
projectlocatie met ca. 26 zorgeenheden.
Een derde complex, meer noordelijk gelegen, wordt het gebouw voor
eerstelijns zorg. Hierbij valt te denken aan een huisartsenpraktijk,
apotheek, fysiotherapeut et cetera.
Boltlocatie
Het aangepaste plan is in de gemeenteraad van april vastgesteld. Er
zijn geen bezwaren ontvangen zodat het bestemminsplan
onherroepelijk is voor de bouw op deze locatie van 13 rijwoningen en
2 woningen van het type 2 onder één kap. Salverda is de ontwikkelaar
en bouwer. Er is geen omgevingsvergunning aangevraagd vóór 1 juli
2018, waardoor het verplicht is om deze nieuwbouwwoningen gasloos
te bouwen. Hierdoor zijn wel wat aanpassingen in het ontwerp nodig,
waarvoor eind dit jaar de aanvraag wordt ingediend. Tegen de tijd dat
de nieuwe woningen er staan zijn we al gauw een jaar verder.

Smaragdkerk

zagen het water weer aan de voordeuren komen. De voorzieningen,
die ruim twee jaar geleden zijn getroffen, bleken niet afdoende te zijn.
Een aantal suggesties om de overlast te verkleinen is besproken met
wijkbeheer. Daarbij kwamen aan de orde de mogelijkheid van
koppeling met de wadi voor het Sprengeloo en de capaciteit van
waterafvoer door de Badhuisspreng.
Verkeer

Het kerkgebouw aan de Smaragdstraat heeft vanaf 1967 gefungeerd
als kerkelijk centrum voor diverse gemeentes van hervormde en
gereformeerde gezindte. De kerkelijke gemeente die het gebouw tot
april 2017 heeft gebruikt bezit nu de Victorkerk aan de Jachtlaan. De
nieuwe eigenaar is momenteel bezig het gebouw te veranderen en
vergroten ten behoeve van een woon-zorgcomplex. Hier komen 19
studio's voor bewoners met geheugenproblemen en er zal een aantal
verblijfsruimtes worden ingericht. Tevens zal er een binnentuin wordt
gerealiseerd. De studio's beschikken allemaal over een eigen sanitaire
voorziening. De verwachting is dat het geheel begin 2019 wordt
opgeleverd onder de naam De Kronenberg.
Wateroverlast

Een warme/hete zomer, waarin gevraagd werd om zuinig om te gaan
met water, heeft zijn sporen achtergelaten. En toen kwam die enorme
hoosbui op maandag 13 augustus. Tuinbezitters waren blij, maar
bewoners van onder andere de kruising Schuttersweg/Sprengenweg

Regelmatig ontvangen wij klachten over te snel rijden in onze wijk.
Ook wordt gevraagd naar plaatsing van de display. Er is voor de hele
wijk één display beschikbaar die om de drie maanden rouleert. De
wegen in de wijk, waar te snel wordt gereden, zijn meestal de
doorgaande wegen zoals de Bosweg, de Koning Lodewijklaan, de
Schuttersweg, de Sprengenweg, de Jacob Catslaan, de Badhuisweg en
de Soerenseweg. De ervaring leert dat na het plaatsen van de display
gedurende enkele dagen de snelheden afnemen waarna de haast
weer toeneemt. Bij handhaving is het al snel bekend dat er
gecontroleerd wordt en houdt men zich direct aan de snelheid.
Kortom, het is en blijft moeilijk om gedrag en/of mentaliteit met
succes te beïnvloeden. Veilig Verkeer Nederland heeft een aantal
acties ontwikkeld. Zie het artikel op pagina 3 dat ingaat op één van de
buurtacties.
De scholen zijn weer begonnen en ook voor onze wijk betekent dit
aanmerkelijk meer fietsverkeer. Jongelui, al of niet met een
smartphone of met zijn drieën naast elkaar. De vaak onveilige situatie
op de Sprengenweg vanaf de Julianalocatie naar de stad en
omgekeerd zal deze maand in een gesprek met de wijkwethouder ter
tafel komen.
Om de verkeersstromen veiliger
en overzichtelijker te maken op
de vaste haal-en
brengmomenten bij de
basisschool de Korenaar aan de
Staringlaan is een
verkeersbesluit genomen rond de
uitgang van de school. Het is dan
verboden om met een voertuig stil te staan binnen vijf meter aan
beide zijden van de ingang naar het schoolplein. Dus ook niet in-en
uitstappen. Met gele strepen wordt dit
geaccentueerd op de stoeprand. Toch
stilstaan houdt het risico in van een boete
van d95,-

André Staal
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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

Sociaal en welzijn

De Belevingstuin
Berkenhove is een appartementencomplex in onze
wijk waar van alles is te doen voor zowel bewoners
als omwonenden. Tegen een geringe vergoeding
kan men deelnemen aan verschillende activiteiten.
Op vrijdag 25 mei is bij het woon- zorgcentrum de nieuwe
belevingstuin feestelijk geopend. In deze tuin kunnen
bewoners en bezoekers genieten van allerlei planten die
de zintuigen prikkelen. Zo staan er mooie planten om
naar te kijken, aan te ruiken en ook planten om van te
eten of thee van te zetten. Voor de toekomst staan er nog
beweegtoestellen in de planning. Als buurtbewoner kunt
u de tuin ook bezoeken, nadat u zich even meldt bij het
Grand Café. De bewoners zijn nog op zoek naar
vrijwilligers die willen helpen
om deze mooie tuin vrij te
houden van het onkruid.
U kunt zich hiervoor melden
bij Hermien Buizer.
H.buizer@atlant.nl
Mariëlle Kloosterman

Ken uw wijk
Op de opgave in Wijknieuws 66 hebben we 4 reacties ontvangen die goed
waren. Het bestuur heeft eerlijk geloot. De winnaar van de cadeaubon van
20 euro is geworden

Floris van de Broek, gefeliciteerd!
De foto is genomen op het terrein van de
Belastingdienst aan de Waltersingel t.o. de
ingang van de nieuwe Prikpoli.

Wie van u weet waar wij dit keer de foto
(rechts) hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk 18 november 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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Een zoektocht

Energietransitie:
individueel of collectief aanpakken?
Wie Wijknieuws 66 gelezen
heeft herinnert zich
misschien mijn vraag
“wat doe ik met mijn
16 jarige CV ketel? “.
Het antwoord gaf ik op
de website een paar weken
terug. Ik zou een nieuwe CV
combiketel kopen die
geschikt is voor het
combineren met een
warmtepomp. Ik schreef
over de vragen die ik had
en hoe moeilijk ik het vond
een antwoord daarop de
krijgen. Dat moet toch
anders kunnen, denk ik.
De meerderheid van onze
wijkbewoners zullen momenteel
niet de tijd nemen zich in te
lezen en het wiel zelf uit te
vinden. Ik denk daarom dat de
oplossing voor de “energie-transitie” zoals het dan met een mooi
woord heet, beter collectief aangepakt kan worden dan ieder voor
zich.
In gesprek met energie-regisseur Marjolein Tillema hoor ik wat de
gemeente doet. In een handvol wijken, maar nog lang niet in alle, zijn
energie-regisseurs in dienst van de gemeente bezig, net als Tillema.
Projecten komen van de grond zoals KEN (Kerschoten Energie
Neutraal) en, dichter bij huis, het energie neutraal maken van de
Lindenhove flat aan de Loolaan. Daarnaast is de gemeente druk met
het maken van energie-transitieplannen per wijk. Die moeten in 2021
afgerond zijn. Inclusief besluitvorming zodat daarna gestart kan
worden met het eigenlijke werk. Maar als ik daar niet op zou willen
wachten, vraag ik Tillema, wat dan?

Ze legt uit wat ze bereikt heeft met KEN. Als voorbeeld noemt ze
rijtjeshuizen die collectief geïsoleerd zijn en zonnepanelen hebben
gekregen. Verder vertelt ze dat ze in het wijkraadsgebied De Naald
informatie avonden heeft belegd met geïnteresseerde bewoners en
een tweetal bedrijven, maar een collectief project is daar nog niet uit

Flat Lindenhove aan de Loolaan is een voorbeeld van
samenwerking van o.a. bewoners, bouwers en
gemeente. Het renovatieplan bevat vernieuwing en
isolatie van dak en gevels en het installeren van een
hoog rendement ventilatiesysteem met
WarmteTerugWinning. Het is de bedoeling een
energiebesparing van minimaal 75% ten opzichte van
het huidige verbruik te gaan realiseren. Bovendien is
het complex voorbereid om in de toekomst alsnog
volledig naar Nul op de Meter te gaan door toevoeging
van een warmtepomp en zonnepanelen. Dankzij deze
energiebesparing en opgebouwde reserves voor groot
onderhoud kan het plan zonder meerkosten (t.o.v.
huidige lasten) voor bewoners uitpakken. Tillema geeft
aan dat de gemeente geld heeft geleend en bedrijven
garanties hebben gegeven voor de effectiviteit van de
nieuwe voorzieningen.

voortgekomen. De geïnteresseerden zullen individueel aan de slag zijn
gegaan. Ik had gehoopt van Marjolein een voorbeeld te krijgen van
een collectieve aanpak van minder gas, geen gas, plannen voor
collectieve warmtenetten of andere in onze, met De Naald
vergelijkbare, wijk te kopiëren activiteiten, maar zo eenvoudig ligt dat
blijkbaar niet. Er is (nog) geen verplichting om iets te doen en het is
erg lastig om mensen op één lijn te krijgen. Aandacht voor
energie(besparing) en zonnepanelen is er volop, plannen voor
collectieve warmtenetten zijn er ook. Maar onze maatschappij is
behoorlijk individueel ingericht en iedereen maakt zijn eigen keuzes.
In het najaar zijn er workshops over inductie koken in De Naald en
Kerschoten, vervolgt ze. Natuurlijk, het zijn kleine stapjes waarmee je
bewoners helpt minder gas te gebruiken. Thuis bekijk ik de website
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van KEN waarop een indrukwekkende hoeveelheid activiteiten en
informatie te vinden is.
Dan neemt ons gesprek even een uitstapje naar onze eigen
woonsituaties. 70 Euro per maand is ze nu kwijt aan ‘gas en licht’.
Daar ben ik wel jaloers op. Als voorbeeld geeft ze dat ze de
programmeerbare thermostaat heeft uitgezet. “We zijn te
onregelmatig thuis. Dat was niet programmeerbaar. Je moet de
thermostaat gewoon een uur voor je naar bed gaat laag zetten.”

En over mijn vloer isolatie. Waarom ik die niet afmaak. Ik leg haar uit:
het is vies en stoffig werk en eigenlijk wil ik ook wel de hele vloer
eruit, vol met zand storten, dan isoleren, dan beton storten plus
vloerverwarming erin. Maar dat kost weer een lieve duit, zo weet ik
van een kennis verderop. En wat doe ik dan met mijn oude eiken vloer
van 22 mm dik? Die zou de warmte van de vloerverwarming teveel
tegenhouden. Bovendien gaat die vloer nog tientallen jaren mee. Dat
soort vragen. Ik kan nog niet kiezen.
Afrondend vraag ik haar: wat zie je als grootste uitdaging bij de
energie-transitie? Dan antwoordt ze “of mensen het echt willen”. Zijn
er dan geen technische uitdagingen? Ik dacht altijd dat de techniek
ons wel verder gaat helpen. Dat er mogelijkheden komen die er nu
nog niet zijn en die ons uit de brand helpen. Ander gas dan aardgas
door de gasleidingen, elektriciteitsopslag, van die dingen. Natuurlijk,
dat soort zaken zijn ook hard nodig. Maar dat we nu nog niet massaal
overstappen is, omdat we het nog niet willen, vervolgt ze. Het is geen
technisch probleem. We vinden het te veel gedoe, het kost te veel
geld, we willen geen windmolens in onze buurt. Dat soort dingen
staat ons nu in de weg. Als tweede grote uitdaging ziet ze het
oplossen van het tekort aan technisch (installatie-) personeel. Wat zou
ons dan in beweging krijgen, vraag ik me af. Den Haag heeft dit jaar in
het Klimaatakkoord al opgenomen dat de
energiebelasting op gas omhoog gaat.
Moest de Wijkraad bij de gemeente maar
eens om een eigen energie-regisseur vragen?
Voor meer informatie zie
http://www.kerschotenenergieneutraal.nl

Marco Lindhout

Uitnodiging
Nextdoor is een uitstekend communicatiekanaal voor de wijkraad.
Op een snelle manier zijn wijkbewoners te bereiken, maar ook de
omliggende wijken als het nieuws van algemene aard is.
Het aantal buren voor de Sprengen staat momenteel op 370 (9%
van de 2.980 huishoudens). Voor de 13 omliggende buurten zijn
1.299 buren aangesloten.
Meld u zich ook aan op Nextdoor de Sprengen!

Stoeptegel los ?
Meld het de buitenlijn
Werkt u ook mee aan een schone en
veilige woonomgeving? Laat het de
gemeente weten als er iets
gerepareerd of opgeruimd moet
worden. Losliggende stoeptegels, een
omver gereden paaltje, een kapot speeltoestel of zijn er andere
meldingen over uw buurt? Maak er melding van via de buitenlijn
www.apeldoorn.nl/buitenlijn

14

september 2018 Wijknieuws

Voorkom een inbraak
Benieuwd hoe een inbreker te werk gaat? Een ex-inbreker
geeft op 2 oktober nuttige tips hoe u inbrekers buiten de
deur kunt houden.
De politie organiseert in
samenwerking met de gemeente
op 2 oktober 2018 een
voorlichtingsavond. Inloop is om
19.00 uur en we starten om 19.15
uur. De avond staat in het teken
van veiligheid en wat u daarin zelf
kunt doen.
Wanneer? Dinsdag 2 oktober 2018 om 19.15 uur
Waar?
De lokatie leest u in de persoonlijke uitnodiging
Wie?
Bewoners van de wijk De Naald en De Sprengen
Kunnen we op uw komst rekenen? Stuur dan een mail met uw
aanmelding naar karen.scholten@politie.nl ovv voorlichtingsavond.
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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

•
•
•

Wolterbeeklaan
Wolter beeklaan 83
83
7361
7361 ZG
ZG Beekbergen
Beekbergen
T
0055
55 - 3356
56 00
0 0 2255
E
info@schildersbedrijfvanas.nl
info@schilder sbedr ijf vanas .nl
I
www.schildersbedrijfvanas.nl
w w w. schilder sbedr ijf vanas .nl
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