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Van de voorzitter
Vaak wordt gesproken van een kloof, die zou
gapen tussen “de burger” en “de politiek”. U
kent de redenering: eens in de vier jaar mag
je als burger je stem uitbrengen op een
politieke partij waarna je geacht wordt weer
vier jaar je mond te houden en het
landsbestuur of het bestuur van je gemeente
over te laten aan de gekozen
volksvertegenwoordigers in Kamer of Raad.
Op school leerde ik ooit dat dit in het
klassieke Athene heel anders ging. Als er iets
belangrijks moest worden beslist kwamen
alle inwoners van de stad bijeen en werd na
een plenaire discussie de koers bepaald.
Democratie in optima forma! Ik laat maar
even buiten beschouwing dat alleen vrije
mannen hieraan konden meedoen en dat dus
vrouwen en slaven buitenspel stonden.
Idealiter zouden we het nog zo doen. Behalve
dat van de vrouwen dan. Iedereen snapt dat
dit niet kan. Omvang van de bevolking,
complexiteit van de vraagstukken en zo. Toch
zie je dat overheden pogingen in het werk
stellen iets van dat oude Athene te doen
herleven. Met vallen en opstaan. We zijn
allemaal getuige geweest van de worsteling
op Rijksniveau met het fenomeen
referendum. Je kunt er van vinden wat je wilt;
het was in ieder geval een poging om iets
van meer directe democratie in te voeren.
Ook gemeenten zijn op zoek naar wegen om
hun inwoners meer bij de besluitvorming te
betrekken. Zo ook onze gemeente Apeldoorn
waar een werkgroep vanuit de gemeenteraad
onder de noemer Burgerparticipatie een
groot aantal aanbevelingen op papier heeft
gezet. Deze zijn op dit moment onderwerp
van discussie binnen de Raad en tussen de
Raad en partijen als bijvoorbeeld de
wijkraden. Uiteindelijk zal dit leiden tot een
model, zo u wilt structuur, waarbinnen de
burgerparticipatie vorm krijgt.

actuele voorbeeld daarvan in onze wijk is de
Sterrenlaan.
Maar ook bij grotere projecten wordt inbreng
van de Apeldoorners gevraagd. U hebt
ongetwijfeld het afgelopen jaar in de krant
en in andere media iets meegekregen van
het proces, dat moet leiden tot een
Omgevingsvisie voor Apeldoorn. Het gaat
daarbij om de vraag, hoe onze gemeente er
rond 2030 uit moet zien. Veel van uw
medebewoners, misschien uzelf wel, hebben
aan die visie, die op dit moment geschreven
wordt, een bijdrage geleverd.
Mocht u alles rond zo’n Omgevingsvisie toch
wat vaag vinden, heel concreet zijn de
plannen tot herinrichting van het Marktplein
en dan met name ten aanzien van de weg,
waarlangs tot een ontwerpkeuze gekomen
gaat worden. Die keuze wordt namelijk
gemaakt door u en mij. En door uiteraard alle
andere Apeldoorners. Als u dit stukje leest
zijn net vier ontwerpen gepresenteerd die
worden voorgelegd aan de inwoners van
Apeldoorn. Bij stemming wordt bepaald, welk
ontwerp gerealiseerd gaat worden. Rond het
verschijnen van deze uitgave van Wijknieuws
ontvangt u een persoonlijke stempas
waarmee u in de periode van 7 t/m 17
december uw keuze kenbaar kunt maken.
Het hoe en wat leest u in de begeleidende
brief en in de krant. Ook kunt u de
gemeentelijke website bezoeken.
Ik roep u allen op gebruik te maken van deze
mogelijkheid om heel direct invloed uit te
oefenen op de vormgeving van uw stad.
Opdat - ik denk nu
weer even aan
Athene - oude tijden
herleven!

Rob Jerphanion
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Intussen wordt in onze gemeente op dit vlak
al volop geëxperimenteerd. Zo worden al
langer bewoners van straten, die op de schop
gaan, vroegtijdig betrokken bij de plannen
voor herinrichting van hun straat. Het meest

Wijkagent (noord-west):
Sharon Koenders, 0900-8844
Vosselmanstraat 201, 7311 CL Apeldoorn
sharon.koenders@politie.nl
Twitter:@polsprengen

Volg de wijkraad
op Facebook
Stadsdeelmanager (noord-west):
Wim Bergink, 055-5801424
w.bergink@apeldoorn.nl
Twitter: @055Noordwest

Terugblik

Burendag 2018
Voorafgaand aan de Burendag hadden we dit jaar een
pre-party op donderdag 20 september bij kindercentrum
Roezemoes, waar een aantal wijkbewoners op bezoek
ging voor een high-tea en oudhollandse spelletjes. Het
was een gezellig gebeuren en er werd heerlijk gesnoept
van al het lekkers!
Op zaterdag 22 september
vierden we in onze wijk
weer de Burendag.
In tegenstelling tot
voorgaande jaren liet het weer ons deze keer behoorlijk in de steek.
Na het opzetten van de kramen voor de markt en het opblazen van
het springkussen, brak de regen los en waren de vooruitzichten reden
genoeg om alles weer op te breken en de markt binnen bij
Berkenhove voort te zetten. Gelukkig stonden de vrijwilligers van
Mobuur klaar om iedereen droog te vervoeren van de ene naar de
andere locatie. Buiten de braderie waren er optredens die goed
bezocht werden. Theatergezelschap Pandora stond bij
Berkenhove met een toneelstuk over
dementie en in de Loohof was een gezellig
muziekfeest door de Tijdmachine, die op
verzoek allerlei liedjes ten gehore bracht. Er
werd luidkeels meegezongen en hier en daar
gingen ook de beentjes van de vloer. Dit jaar
deed voor het eerst woonhuis September
mee, een prachtige woning aan de Loolaan
voor ouderen met
geheugenproblemen.
Zij hielden een hightea en een druk bezocht open huis. Ondanks
het weer werd het een gezellige middag met
een mooie opbrengst voor de Stichting
Alzheimer van 161,50 euro. Naast deze
opbrengst legde het organiseren van deze
dag met de verschillende instellingen binnen
(en net buiten) onze wijk een stevige basis
voor verdere samenwerking bij toekomstige
activiteiten.

Mariëlle Kloosterman

Ken uw wijk
Op de opgave in Wijknieuws 67 hebben we 21
reacties ontvangen die goed waren. Het bestuur
heeft eerlijk geloot. De
winnaar van de cadeaubon
van 20 euro is geworden

Lucie van de Braak,
gefeliciteerd!
De foto is genomen op de hoek
van de Soerenseweg/Loolaan,
de betonnen muur van
Orpheus met de letters O en S.

Wie van u weet waar wij dit keer de foto
hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk 15 februari 2019. U kunt
hier voor mailen naar het secretariaat van de
wijkraad, info@wijkraaddesprengen.nl onder
vermelding van uw adres. 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

Burgerinitiatieven

Crowdfunding, iets voor jou?
Mis je hulp, geld of materialen voor het maken van
bijvoorbeeld een nieuwe bijenkast in de wijk? Dan is
crowdfunding wellicht de manier om dat op te lossen. De
gemeente ziet soms burgerinitiatieven tot stilstand komen
omdat het de initiatiefnemers aan geld of middelen of aan
een goede aanpak ontbreekt. Dat vindt zij jammer en daarom
steunt zij burgerinitiatieven via het internetplatform
voorapeldoorn.nl. Op die website kan je voor je eigen goede
doel geld ophalen, materialen regelen, mensen zoeken om je
te helpen en hulp krijgen bij het regelen van dit alles met een
online campagne. Er zijn maar een paar voorwaarden om mee
te doen lees ik op internet: je initiatief of idee draagt bij aan
een leuker, gezelliger, socialer of veiliger Apeldoorn en met
jouw initiatief realiseer je maatschappelijke meerwaarde; het
is dus zeker geen commerciële campagne. Dat past volgens
mij erg goed bij de tijdgeest van nu. We nemen meer en meer
zelf het initiatief om zaken in het publieke domein op te
pakken en wachten niet meer af tot anderen of de gemeente
in actie komen.
Om te onderzoeken hoe
crowdfunding met de hulp van
voorapeldoorn.nl kan werken, volgde
ik de workshop crowdfunding die de
gemeente in september voor de
derde keer organiseerde. Ik hoor van de organisator Mirjam van ’t Slot
van de landelijke organisatie voorjebuurt.nl dat van de tien projecten,
die starten op de website, er maar liefst acht hun doel bereiken en
gerealiseerd kunnen worden. De landelijke organisatie is maar een
klein bedrijf van acht personen, voortgekomen uit de kunst- en
cultuurcrowdfunding in Amsterdam. Het mooie van haar werk vindt
Mirjam dat zij voortdurend mensen ontmoet met hart voor hun zaak
die zij kan helpen hun dromen waar te maken. De gemeenten en
provincies betalen de landelijke organisatie (voorjebuurt.nl). Mirjam
vat samen dat voorjebuurt.nl de begeleiding doet vanaf de start van
de campagne tot aan de uitvoering.
Tijdens de workshop komen de plannen los van het tiental
deelnemers. Iedereen wordt na uitleg over de werkwijze van het
internetplatform uitgedaagd om voor het eigen idee of initiatief de
zogenaamde campagne, zeg maar het plan van aanpak, in grote lijnen
op papier te zetten.

Praktisch:
Heb je een idee, hoe start je dan?
Je campagne loopt geheel via internet, ook de betalingen van je
donateurs aan jou. Voordat je met je campagne op het platform
voorapeldoorn.nl gaat, bereid je het volgende voor: Verzin een titel
voor jouw campagne, een doelbedrag, een start- en einddatum.
Schrijf in een paar zinnen op hoe je mensen overtuigt om bij te
dragen aan jouw campagne. Ga na wie de supporters van je idee
zijn. Al deze informatie kan je al kwijt op de website. Daarna volgt
er telefonisch contact met Amsterdam voor de begeleiding en krijg
je verder tips voor de voorbereiding, voor je tenslotte online gaat
met je campagne. Een beetje ervaring met de moderne media moet
je dus wel hebben om zo aan crowdfunding te doen.

Daarbij raak ik in gesprek met enkele andere workshopdeelnemers. Ik
ontmoet een lid van een Apeldoorns koor dat op zoek is naar geld om
voor het koor-jubileum een muziekspektakel te organiseren. Hij neemt
deel aan deze workshop omdat hij 10.000 euro zoekt voor het betalen
van de musici zoals blazers en harpisten. Ik help sommige deelnemers
zoeken naar een korte, pakkende tekst waarmee ze hun project op de
website kunnen introduceren. Dat valt niet mee. Naast me zit Sylvia
van Ark. Zij is van DenkTank Breed uit Osseveld. Ze vertelt dat ze veel
plezier beleeft aan dingen samen doen met buurtbewoners en dat ze
moeite heeft vrijwilligers te vinden om ideeën te realiseren. Op
facebook zie ik wat ze allemaal organiseren. Dat varieert van
lees verder op pag. 7

Havenpark in Apeldoorn centrum
Voorbeeld van een geslaagde crowdfunding campagne is de realisatie
van een biologische stadstuin in Havenpark Apeldoorn Centrum (zie
www.voorapeldoorn.nl). Op 20 september, de dag van de workshop,
zie ik dat er 4500 euro is opgehaald bij 48 supporters. Ongeveer drie
weken later zie ik op de site dat het doel is behaald en ruim 10.000
euro is opgehaald bij 65 supporters voor dit project. De projectleider
nodigt ons allen uit voor een bezoek aan het park op de hoek van de
Stationsstraat en de Molenstraat.
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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

theatervoorstellingen tot nerf battles. Een andere deelnemer, Liz
Metselaar, is coördinator van IMC Basis Apeldoorn. De instelling IMC
Basis helpt kinderen bij hun oriëntatie op een opleiding of toekomstig
werk. Zij is, zoals altijd, op zoek naar mensen die een bijdrage willen
leveren als sponsor, begeleider, gastdocent of vrijwilliger. Ze vertelt
dat ze een begrotingstekort heeft en zoekt naar hulp om dit op te
lossen en naar nieuwe contacten om op de scholen te helpen.
Een paar weken na de workshop spreek ik met Debby Engel, de
projectleider bij de gemeente. Ze licht me toe waarom de gemeente dit
initiatief steunt. Burgers kwamen terecht op het gemeentehuis, o.a. bij
de stadsdeelmanager, met verbeterideeën die ze alleen niet van de
grond kregen. Zo ontbrak het hun aan geld, kennis, wat extra mankracht.
Ook bij wijkraden en verenigingen kwamen initiatieven binnen die te
mooi zijn om te laten liggen. Daarom is de website voorapeldoorn.nl
gemaakt en is de begeleiding vanuit de landelijke organisatie daar om
heen op poten gezet. Daarbij helpt de gemeente bij praktische zaken
zoals het regelen van eventuele vergunningen. De lijnen om dergelijk
zaken geregeld te krijgen zijn korter. Er is als het ware één loket waar de
burger terecht kan en geholpen wordt. Ze geeft aan dat er begin
november nog geen campagnes zijn gestart van de workshop waar ik
aan deelnam in september. Van de eerste workshop van 2018 zijn alle
deelnemers een campagne gestart. Ze ontvouwt de plannen voor na de
kerst. Waarschijnlijk komen er naast twee workshops ook informatie
bijeenkomsten. Die zijn bedoeld voor een wat breder publiek dan die van

Strooien maar!

de workshops en kunnen de workshops doelgerichter maken. Maar ga
vooral niet wachten op deze bijeenkomsten of workshops, sluit ze af.
Heb je nu hulp nodig, bel met 020-3377055 of
ga naar de website. Via social media, het
Stadsblad en De Stentor zal de gemeente
volgend jaar de informatiebijeenkomsten en
workshops aankondigen.

Marco Lindhout

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 435
(10% van de 2.980 huishoudens). Voor de 12 omliggende buurten
zijn 1.347 buren aangesloten. Hoe mooi is het om de 500 te
passeren bij het volgende wijknieuws. Nodig uw buren uit!
Meld u zich ook aan op Nextdoor de Sprengen! (www.nextdoor.nl)

Van de stadsdeelmanager

Het is, als ik dit stukje schrijf, augustus, 35 graden en de
strooiwagens gaan op pad. Een vreemd gezicht, strooiwagens
hartje zomer. Ze zijn deze zomer ingezet om te voorkomen dat
het asfalt door de extreme hitte te zacht wordt en gaat
smelten. Maar dat is natuurlijk een uitzondering; meestal komt
u de strooiwagens alleen in de winter tegen.
Maar hoe gaat dat nu met dat strooien? Waar strooien we en waar
niet? En waarom nou net niet dat stukje bij u in de straat?
Als we gladheid verwachten gaan strooiwagens uren van te voren de
weg op. Het zout wordt op de weg aangebracht door strooiers op
vrachtauto's en tractoren. Het zout wordt nat op de weg gestrooid.
Daardoor waait het niet van de weg af. Het zout zorgt ervoor dat
water bij een lagere temperatuur (dan 0° C) bevriest waardoor het
wegdek minder kans heeft om te bevriezen.
Er wordt steeds zo'n 700 km. gestrooid. We strooien op hoofdwegen
en –fietspaden, busroutes, ontsluitingswegen van wijken en
bedrijventerreinen, wegen en (fiets)paden naar scholen,
verzorgingstehuizen en locaties van hulpdiensten, het
voetgangersgebied in het centrum en bij winkelcentra. Bij
aanhoudende gladheid worden extra mensen ingezet om moeilijke
plekken buiten de routes begaanbaar te maken, zoals seniorenflats.
We strooien veel, maar niet overal. We hebben daar eenvoudigweg de
capaciteit niet voor, maar het zou ook veel te belastend zijn voor het
milieu. Pas dus even op als u 's ochtends de deur uitgaat. En soms is
het misschien veiliger eerst een stukje met de fiets aan de hand te
lopen. De strooiroutes zijn zo uitgestippeld dat u vanaf uw woning
niet ver hoeft te gaan om op een strooiroute te komen.

Op onze website vindt u nog veel meer informatie over het
strooibeleid. Daar treft u ook een kaart aan waarop u precies kunt zien
waar er wordt gestrooid. Kijk daarvoor op
https://www.apeldoorn.nl/Gladheidsbestrijding
PS: Wilt u zelf een bijdrage leveren aan een schone en veilige straat?
U kunt ons (maar vooral uw buren, elkaar dus) een handje helpen door
zelf het trottoir voor uw woning sneeuwvrij
te maken of te strooien met zout uit
supermarkt of bouwmarkt.
Stadsdeelmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl
Twitter: @055Noordwest

Wim Bergink
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Historie

Het Badhuis en het Beekpark
In het wijknieuws van juni 2018 heeft u
een artikel kunnen lezen over de
Sprengenvallei en de Badhuisspreng. Bij
mij als geboren Apeldoorner kwam toen
de herinnering boven aan het Badhuis
waar ik leerde zwemmen.
In de Franse tijd werd, gefinancierd vanuit
een fonds van Koning Lodewijk, de
tegenwoordige Badhuisspreng gegraven als
werkverschaffing en om bluswater naar het
centrum van Apeldoorn te voeren. Het was
nog een bosrijk gebied met aan de
noordkant landbouwgronden. De loop van
de beek, toen nog de Dorpsbeek geheten,
ging vanuit Berg en Bosch via de
Sprengenweg naar uiteindelijk de Grift. Nu
loopt de beek vanaf de J.F. Kennedylaan tot
aan de oude Juliana locatie ondergronds. Er
is geen verbinding met de naastgelegen
Moeflonvijver en de grote wadi bij het
Sprengeloo.
Tot het einde van de 20e eeuw was naast de
beek, in de hoek van de Sprengenweg en de
Hoofdstaat, de brandweerkazerne gesitueerd.

aandelen en een bijdrage uit de gemeentekas.
Een gebouw met op de begane grond twintig
kleedkamertjes in een lange gang met
douches en enkele badkuipcabines. Maar ook
twee bassins. Een groot en een klein. Op de
eerste etage was de dienstwoning van de
badmeester. Tevens was er een fietsenstalling.
Er waren aparte openingstijden voor dames
en heren. Aan de zijde van de Badhuisweg
waren de douches gesitueerd die waren
gescheiden van de zwembassins.
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Het kristalheldere koude water uit de
spreng werd voorverwarmd in een groot
bassin daar, waar nu MBO Sprengeloo
staat. Aangezien er huizen verrezen in de
omgeving van de beek werd het water ook
wel gebruikt om de was er in te spoelen.
Over hygiëne gesproken. In oktober 1892
werd door de burgemeester J.A. van
Hasselt een verbod uitgevaardigd op het
spoelen in de Badhuisbeek.

Verbod tot het spoelen
in de badhuisbeek

Een nieuw badhuis
In Nederland werden sinds eind 19e eeuw
badhuizen gebouwd toen er een grotere
aandacht kwam voor hygiëne, gezondheid en
levensstijl. Veel badhuizen waren een soort
openbare badkamer voor de gewone man,
daar vele woningen zonder sanitaire
voorzieningen werden opgeleverd. Meestal
een kraan in de keuken en een toilet.

Op (particulier) initiatief van G.M. Gardenier
(de Gardenierslaan dankt aan hem zijn
naam) werd in 1882 de aanzet gegeven tot de
bouw van een bad- en zweminrichting. Als
locatie werd gekozen voor de hoek (huidige)
Badhuisweg/Sprengenweg, waar de daar
aanwezige beek voor de aanvoer van water
voor het nieuwe badhuis kon zorgen.
Financiering vond plaats door uitgifte van

De zeven slootjes

Aan de beek lag even verderop, ter hoogte
van de Billitonlaan, de watermolen die in
1883 afbrandde en uiteindelijk in 1884, na
ruim 50 jaar dienst te hebben gedaan, werd
gesloopt. Dit had mede te maken met het
verdwijnen van de boekweitteelt in die buurt
toen landbouwgrond moest wijken voor de
stadsuitbreiding die we nu kennen als de
Indische buurt.
De aanbesteding voor het bouwen van het
Badhuis en de zweminrichting werd gegund
aan de heer F.W. Geurden voor de som van
fl. 7.000. Het Badhuis opende zijn deuren in de
zomer van 1883 en werd geëxploiteerd door
een vereniging. Na de bouw werd de naam
van de beek veranderd in Badhuisspreng.

De Burgemeester der Gemeente
Apeldoorn,
Brengt ter openbare kennis, dat, met het
oog op het dreigende Cholera-gevaar, door
de commissie van het Badhuis, in
hoedanigheid van eigenaresse van de
badhuisbeek, is verboden het spoelen in
die beek boven het badhuis.
Mede namens de Cholera-Commissie
alhier wordt bij deze dringend
aangemaand om dit verbod op te volgen,
zoomede om ook buiten de genoemde
plaatsen verontreinigingen der
verschillende beeken door wat ook, na te
laten.
Apeldoorn, den 5 October 1892.
De Burgemeester voornoemd.

Velen leerden hier in de loop der jaren
zwemmen in het ijskoude water, zelfs bij 11°C!.
Beroemd en berucht werd een zwemlerares
vanwege haar stemgeluid dat tot ver buiten
het zwembad te horen was.

ondergronds is geleid. Dit terrein werd deels
bestraat en er was een fietsverbinding van
de Badhuisweg met het noordelijke deel van
de Hoofdstraat. Het werd gebruikt als
parkeerplaats en ook de kermis werd er
gehouden. Daarnaast gebruikte de
brandweer het terrein voor het uitrollen van
de brandslangen.
Maar ook velen maakten in het badhuis
gebruik van een wekelijkse douche, waarbij
’s winters uit de kleine raampjes de stoom en
het gezang kwam. Aan de hygiëne werd ook
gedacht want na ieder bad werd het weer
helemaal schoongemaakt met chloor voordat
de volgende er gebruik van kon maken.
In 1903 werd het Badhuis door de gemeente
Apeldoorn overgenomen en ging het verder
onder de naam Gemeentelijke Bad- en
Zweminrichting. De oudste plaatselijke
zwemclub AZC maakte tot het midden van
de jaren dertig gebruik van het zwembad. Er
waren in Apeldoorn toen nog geen
binnenbaden.

Het zwemgedeelte was geopend op alle
werkdagen van mei tot oktober, maar op
zondagen was het Badhuis altijd gesloten. In
1912 werden er schoonspringwedstrijden
gehouden.
Beekpark
Aan de Badhuisweg, die begon bij de
Hoofdstraat, lag ook het Beekpark en een
sportveld. Het Beekpark was een overblijfsel
van de tuinen van de woningen van de
burgemeesters Bas Backer en H.P.J. Tutein
Nolthenius aan wat nu de Vosselmanstraat
is. Hier liep de spreng (de zgn. onderbeek) die
was aangelegd om voldoende bluswater te
kunnen aanvoeren richting het raadhuis. Bij
deze aanleg is er zelfs nog een speelvijver
gecreëerd in het Beekpark.
Deze oude beekloop door het Beekpark is
niet meer zichtbaar omdat de beek in duikers

pensioenfonds van de Rotterdamse haven
bouwde op de hoek van de Badhuisweg en
de Sprengenweg een kantoorgebouw, dat
vervolgens door de gemeente voor een
periode van twintig jaar werd gehuurd. Dat
gebouw staat nu bekend als Westpoint. Even
is nog overwogen om een later noodzakelijke
uitbreiding aan de overzijde van de
Badhuisweg te situeren die met een
loopbrug met het eerste pand zou worden
verbonden. Uiteindelijk is ervoor gekozen het
nieuwe stadskantoor te bouwen in het
centrum en wel op de Apeldoornse markt.
Het resulteerde erin dat het Beekpark niet
veel meer was dan een grasveld waar je kon
parkeren en dat de gemeente met een
miljoenenstrop bleef zitten.
De Thermen op de plek van het Badhuis
In 1971 werd het Badhuis gesloten en in 1978
werd het gesloopt. Inmiddels beschikte
Apeldoorn al sinds 1934 over het
openluchtzwembad Boschbad en sinds 1935
over het binnen- en buitenbad
Sportfondsenbad.

Toekomstvisie
Na de oorlog vond ook in Apeldoorn
grootschalige woningbouw plaats. Het aantal
inwoners was ruim 81.000 en er werd
gerekend op een bevolkingsaanwas tot
220.000 inwoners in het jaar 2000. De
huisvesting van het gemeentelijk apparaat
liet te wensen over en na de brand in 1943 in
het oude raadhuis waren de verschillende
diensten verspreid over de stad. In 1947
besloot de gemeente daarom tot de bouw
van een nieuw gemeentehuis en wees als
locatie daarvoor het Beekpark aan,
gesitueerd tussen de brandweerkazerne en
het Badhuis. Een eerste plan uit 1959 voorzag
in twee met elkaar verbonden kantoortorens,
één van 32 meter en één van 48 meter hoog.
Een ander plan uit 1965 met een maar liefst
60 meter hoge toren van 16 verdiepingen
bleek niet realiseerbaar. Ondertussen had de
gemeente in de directe omgeving van het
badhuis voor 40 miljoen gulden aan grond
opgekocht voor grootschalige kantoorbouw
en het te bouwen stadhuis. Eind 1960 koos
de gemeente voor een andere oplossing: het

Op de plek van het Badhuis verrees in 1993 het
appartementencomplex “Residence De
Thermen”. De naam is een knipoog naar het
voormalige badhuis. Het waren grootse
plannen, die in de periode 1947-1972 door het
toenmalige gemeentebestuur onder leiding
van de ambitieuze en energieke burgemeester
Des Tombe voor het gebied werden
gekoesterd. De naam van het naar het hem
genoemde Des Tombeplein herinnert daar aan.
Vanaf 1995 werden plannen ontwikkeld voor
een culturele bestemming van het gebied,
nieuwbouwwoningen
en het herstel van het
Beekpark. In 2004
werd het park
opnieuw ingericht.
André Staal
Bronnen: www.geheugenvanapeldoorn.nl
www.coda-apeldoorn.nl/archief/beeldbank,
Archief Vereniging Oud Apeldoorn,
www.bekenstichting.nl, www.oud-apeldoorn.nl
Ach Lieve Tijd
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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

Van de wijkagent

Geslaagde preventieavond woninginbraken
spullen in het zicht, gereedschap en hulpmiddelen die voor het grijpen
lagen en slecht hang en sluit werk. Veelal nalatig gedrag.
Daarnaast haalde Evert aan dat de sociale controle verdwenen is. We
leven in een online maatschappij en hebben amper meer aandacht
voor wat er in levende lijve om ons heen gebeurt.
Evert benadrukte het belang van het melden bij de politie. Niet
achteraf, maar op het moment.
Bel 112 als u verdachte personen signaleert en politie ter plaatse wil
hebben. Dit is lastig definiëren, maar dit zijn situaties waarvan uw
onderbuik zegt dat het niet in de haak is.
Indien mogelijk let daarbij goed op specifieke kenmerken zoals bijv,
een kenteken.

Wie kan er nu beter vertellen over woninginbraken dan de exinbreker zelf. Op dinsdag 2 oktober gaf ervaringsdeskundige
Evert Jansen een kijkje in zijn vroegere leven en gaf hierbij
advies hoe inbraken te voorkomen.
In het kader van het donkere dagen offensief worden er extra
maatregelen getroffen op het gebied van high impact crime,
waaronder woninginbraken. In samenwerking met de wijkraad,
gemeente, THOR en de politie, werd een preventieavond
woninginbraken georganiseerd. De avond werd gehouden in Orpheus
en het was volle bak! .
Evert begon met het vertellen van zijn levensverhaal. Hij raakte
verslaafd en financierde zijn verslaving door in te breken. Op een
bepaald moment wist hij zijn leven een andere wending te geven en
wist hij af te kicken. Vervolgens is hij voorlichting gaan geven en nu
werkt Evert op dit gebied voor zichzelf.
Wat de aanwezigen niet wisten was, dat Evert en ik samen die
middag, voorafgaand aan de preventieavond, de wijk in waren
geweest. Ook voor mij was het een bijzondere ervaring, waarbij we in
de huid kropen van de inbreker. We konden onze gang gaan en het
was verbazingwekkend hoe gemakkelijk het ons werd gemaakt. Evert
haalde meerdere voorbeelden aan; sleutels in deuren en fietsen,
ramen die open stonden, schuren die niet op slot waren, waardevolle

Wie belt 112?
Er waren eens drie mensen: Iedereen, Iemand en Niemand.
Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld.
Iedereen dacht echter dat Iemand het wel zou doen. En hoewel
Iedereen het kon, deed Niemand het.
Hierdoor werd Iedereen boos. Omdat het de taak van Iedereen was
en nu Niemand het gedaan had.
Iedereen dacht dat Iemand de opdracht had kunnen doen, maar
Niemand had zich gerealiseerd dat niet Iedereen het wilde doen.
Aan het eind beschuldigde Iedereen Iemand omdat Niemand deed
wat Iedereen had kunnen doen.

Het bleek dat we in sommige gevallen wel waren gezien in de wijk en
dat er afwijkend gedrag was gesignaleerd. Er werd alleen geen
melding gedaan. Evert toonde foto`s van de door ons aangetroffen
situaties, waarop een aantal aanwezigen hun huis en of schuur
herkenden. Er werd gelachen, maar daarmee ook een duidelijke
boodschap afgegeven.
Als een boef echt uw huis in wil
komen, dan voorkomt u dat niet.
Kijkend naar de gelegenheidsdief,
waar een groot percentage van
de inbraken door wordt
gepleegd, zijn er echter genoeg
maatregelen die u zelf als
bewoner kunt treffen. Waardoor
die boef uw huis waarschijnlijk
over zal slaan.
Na mijn idee een geslaagde avond, waarbij we u hopelijk een beetje
op scherp hebben gezet.
Mocht u een gratis preventieadvies wensen te ontvangen meld u dan
aan bij de gemeente via hun site of neem
contact op met telefoonnummer 14055.
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid!

Sharon Koenders
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Wijkraadswerk

Actuele zaken
Sprengenweg
Na een gesprek met de wijkwethouder is een
onderzoek van start gegaan om, na de
realisatie van de Julianalocatie, groot
onderhoud te plegen aan de Sprengenweg
daar ter plaatse. Een brede verkenning naar
verkeersveiligheid, openbaar groen en
inrichting van dit gedeelte van de
Sprengenweg zal daarin worden uitgevoerd.
Begraafplaats Soerenseweg
Ook is een onderzoek van start gegaan om
een nieuw beheersplan op te stellen voor de
begraafplaats aan de Soerenseweg. De
maatschappelijke betrokkenheid bij deze plek
is groot, reden, waarom vele partijen zijn
uitgenodigd om hun visie op de begraafplaats
te geven. Allerlei aspecten worden belicht
zoals historie, flora en fauna, verwachtingspatroon ten aanzien van deze plek midden in
een woonwijk, monumentale graven etcetera.

gemeente ook minder blad uit perken en
groenstroken. U kunt uw bladafval ook nog
steeds kwijt in uw groene container. Deze
wordt gratis geleegd. Ook zijn er de diverse
bladkorven.

Sterrenlaan
De werkzaamheden zijn van start gegaan. Als
eerste is een laag asfalt verwijderd die,
gezien de samenstelling (teerhoudende
stoffen), niet voor hergebruik geschikt is.
Vervolgens is men begonnen met de aanleg
van een hemelwaterriool (poreus riool)
waarop de straatkolken worden aangesloten.

Vanaf half november is de gemeente ook
weer op pad om bladeren op te ruimen.
Vanwege de weersomstandigheden is een
planning lastig te geven. Als het regent,
vriest of te hard waait kan het blad niet
opgehaald worden. Daarnaast laten niet alle
boomsoorten op hetzelfde moment hun blad
vallen. Daarom wordt het veegschema
regelmatig bijgesteld.
Voormalige Karweimarkt

Uiteindelijk resultaat zal zijn een aantal
toekomstscenario’s voor de manier, waarop de
begraafplaats in stand zal worden gehouden.
De opstelling, keuze en uitwerking van de
scenario’s worden met alle betrokkenen,
inclusief de politiek, gerealiseerd. In het
afgelopen seizoen zijn vele vrijwilligers weer
actief betrokken geweest bij het onderhoud
op de begraafplaats. Een jaarverslag vindt u
op onze website.

Hiermee komt er minder regenwater in het
vuilwaterriool terecht en wordt
bodemuitdroging voorkomen. Als die
werkzaamheden zijn afgerond en de boel
weer dicht is worden de contouren van de
straat, waaronder een groenstrook, zichtbaar.
Bewoners zijn bij de plannen van dit project
betrokken geweest.
Onkruidbestrijding
Er zijn voor het komende jaar afspraken
gemaakt over de algehele onkruidbeheersing.
Door de intensiteit van de bestrijding op te
voeren denkt men het algehele beeld te
verbeteren. Het blijft lastig omdat er geen
chemische bestrijding meer mag plaats vinden.

Walterboschcomplex
Voor de bewoners van het Walterbosch
complex aan de Mercuriuslaan zijn,
vooruitlopend op het omgekeerd inzamelen
van huishoudelijk afval, op eigen terrein
voorzieningen getroffen.
Wateroverlast Sprengenweg
Een aantal suggesties is door de gemeente
bekeken. Omdat het water in de spreng langs
de Julianalocatie niet doorstroomt zal deze
winter de vervuiling daar worden opgeruimd
in de hoop dat dit afdoende zal zijn om het
water af te voeren. Tevens wordt bekeken of
het technisch mogelijk is een aansluiting op de
wadi bij Sprengeloo te realiseren. Dat perceel is
echter geen eigendom van de gemeente.

Opruimers in actie
U kunt helpen door de stoep en oprit te
vegen. Het is beter om het blad in tuin en
groenstroken te laten liggen. Doordat het
blad verteert, hoeft u in het voorjaar minder
meststoffen te strooien. Dat is goed voor het
milieu en uw portemonnee. Ook
overwinteren er insecten en kleine dieren in
het bladerdek en beschermt het uw planten
tegen bevriezing. Om die reden verwijdert de

Het ligt net buiten onze wijk de Sprengen
maar wel het vermelden waard. Er zijn
plannen voor nieuwbouw op de hoek van de
Asselsestraat en de Beatrixlaan. Sloop van de
oude gebouwen van de voormalige
Karweimarkt. Bouwbedrijf Nikkels, de Lidl en
de gemeente zijn bezig met het ontwerp van
een winkelgebouw en parkeerplaats. De
wijkraad Brink & Orden is verheugd dat er een
plan is om het verwaarloosde complex te
vervangen door nieuwbouw. In het proces naar
de ontwikkeling van deze locatie zullen nog
wel diverse stappen gezet moeten worden.

Bent u al in actie gekomen voor een
verkeersveilige buurt?
Gratis aanvragen van containerstickers
kan bij Veilig Verkeer Nederland.
Meer info www.participatiepunt.vvn.nl
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Van de wijkwethouder Mark Sandmann

Inclusie, iedereen doet mee

Laat ik beginnen met te stellen dat
Apeldoorn een sociale gemeente is.
Inwoners, ondernemers, organisaties en
de gemeente doen samen met
vrijwilligers hun best om er voor te
zorgen dat iedereen kan meedoen in
Apeldoorn. Er wordt nog naar elkaar
omgekeken. Veel mensen krijgen
mantelzorg van hun familie en vrienden.
En meer en meer ondernemers bieden
werk aan mensen die niet makkelijk aan
een baan komen, bijvoorbeeld omdat ze
een beperking hebben.

Tegelijkertijd hebben meer inwoners moeite
om het tempo van onze samenleving bij te
houden. Ons college wil graag de lokale
samenleving als geheel versterken; iedereen
doet mee. Centraal speerpunt hierbij is om de
zorg en ondersteuning dichterbij de inwoners
van Apeldoorn te organiseren. Want jong of
oud, arm of rijk, wel of geen werk, gezond of
iets minder gezond, er kunnen altijd
momenten in het leven zijn dat u hulp of
zorg kunt gebruiken. Wij zijn er
verantwoordelijk voor dat die makkelijk en
waar mogelijk dichtbij georganiseerd wordt.
Zodat u in de wijk terecht kan met vragen.
Maar ook door beter samen te werken met
andere zorgprofessionals. Want de hulpvraag
staat centraal. En wij doen er alles aan om
die op de beste manier te beantwoorden.
Dat doen we onder andere ook op deze
website: www.apeldoorn.nl/samen055. Hier
vindt u informatie over diverse onderwerpen.
Of u nou hulp in het huishouden nodig hebt
of wil weten wat u kan doen bij
geldproblemen. Ook leest u hoe iedereen in
Apeldoorn kan meedoen en hoe jongeren
kunnen leren voor zichzelf te zorgen. Voor al
dit soort vragen en informatie kunt u terecht
op deze website.

Daarnaast moeten we als organisatie ook
kritisch naar onszelf durven blijven kijken. Ik
heb zelf onlangs persoonlijk kennis genomen
van de problematiek bij bijvoorbeeld de
bijstand en jeugdhulp. Het ging in dit geval
specifiek over financiën en hoe die soms een
grote belemmering kunnen zijn om hulp te
aanvaarden. De vraag is ‘wat doe je dan?’.
En kan het binnen een organisatie niet
eenvoudiger geregeld worden? Hoe zorg je er
voor dat we niet onnodig doorverwijzen naar
elkaar én hoe voorkomen we dat het in
theorie klopt maar in de praktijk zou
vastlopen? Dat geldt ook voor de
jeugdgezondheidszorg, hoe zorgen we er
voor dat ons aanbod integraal is en niet
versnipperd? Willen en kunnen we een deel
onderbrengen naar de wijken en zou het dan
eenvoudiger zijn om elkaar te vinden en af te
stemmen?
Zoals u ziet hebben we nog genoeg om over
na te denken. Met uiteindeljik uiteraard dat
ene doel voor ogen; inclusie. Iedereen doet
mee.
Mark Sandmann
Wijkwethouder

Ingezonden

Een wijkbewoner
Zoals zo vaak in de week maak ik
's morgens de wandeling vanaf ons
appartement in de Lodewijk Veste naar
de 3 ondergrondse afval containers die
geplaatst zijn op de hoek Badhuisweg/
Koning Lodewijklaan ( naast de
speeltuin) om daar lege flessen , papier
en plastic huishoud afval te storten.
Meestal is er wel voldoende ruimte vrij , maar
soms is er een container vol en neem ik ons
portie weer mee voor de volgende dagtrip.
Een grote ergernis is voor velen dat er veel
grof vuil zomaar naast de containers wordt
gedumpt; ongelooflijk dat zelfs een oude TV,
matrassen, plastic stoeltjes, een kinderbadje
en stapels schuimplastic , grote kartonnen
dozen en glasplaten stiekem worden
achtergelaten.
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Een aanfluiting voor onze mooie buurt en
een slecht voorbeeld ook voor de kinderen.

Kunnen er preventieve maatregelen worden
genomen zoals het plaatsen van camera's en
van grote duidelijke mededelingen borden ?
De stadsdeelmanager heb ik daarover gebeld
en die zou het intern bespreken.
Note van de redactie : Vuilnis dumpen!!
Boete van minimaal c 60
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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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