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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.
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Van de voorzitter
Voor u ligt alweer nummer 70 van ons
Wijknieuws. De opmaak en het volume
verschillen enigszins van voorgaande
uitgaven. Daar waren we met het vorige
nummer al een beetje mee begonnen. Iets
speelser, een wat grotere letter en deze
keer vier pagina’s meer. Dat biedt ons de
mogelijkheid meer ruimte in de vormgeving te creëren. Het aantreden van een
nieuwe redacteur is hier niet - helemaal vreemd aan. Op pagina 5 stelt zij zich aan u
voor.
Ook in bredere zin dan het uitgeven van
het blad is het goed af en toe stil te staan
bij de vraag, of je met wat je doet nog op
de goede koers zit. Samen met de andere
dorps- en wijkraden en met de betrokken
wethouder en ambtenaren zijn we al een
tijdje aan het bekijken of en hoe de rol van
de dorps- en wijkraden gemoderniseerd
kan worden. Aanleiding daarvoor is de
wens van de gemeenteraad om zoveel
mogelijk inwoners, instellingen en bedrijven te betrekken bij wat er in Apeldoorn
gebeurt en moet gebeuren. Dus niet meer
uitsluitend via de geijkte overlegorganen
als dorps- en wijkraden. Burgerparticipatie
heet dat. In mijn voorwoordje in nummer
68 van dit blad heb ik daar al iets over
gezegd.
Als bestuur van de wijkraad onderschrijven
we dit streven. Zo vinden we de wijze,
waarop tot de keuze van het ontwerp voor
de herinrichting van het Marktplein is
gekomen, een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. En ook in onze eigen wijk
laten we het meedenken over de inrichting
van een straat graag over aan de mensen
die daar wonen.
Maar of je daarmee alle noodzakelijke
interactie tussen gemeentebestuur en
inwoners afdekt wagen wij te betwijfelen.

Lay-out: Qno grafische vormgeving
Druk: Dijkgraaf-Rijsdorp
Verspreiding:
Scoutinggroep Jagermeester Johan Bentinck

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

Foto voorpagina: Koning Lodewijklaan

Wijkagent (noord-west):

Wijknieuws 71:
Sluitingsdatum: 22 augustus 2019.
Verschijningsdatum: 14 september 2019.

Sharon Koenders, 0900-8844
Europaweg 79, 7336AK Apeldoorn
sharon.koenders@politie.nl
Twitter:@polsprengen
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Natuurlijk, rond alle onderwerpen en
thema’s, die op enig moment in een straat
of buurt spelen, zijn belanghebbende
bewoners te mobiliseren die hun mening
kunnen ventileren. Maar, zo leert de ervaring, hun inzet is altijd toegespitst op dat
specifieke onderwerp of thema en hun
aandacht daarvoor duurt zolang dat onderwerp of thema speelt. Daarna gaat men
over tot de orde van de dag.
Wijkraden daarentegen houden voortdurend de belangen van de wijk in het oog,
kennen de historie van zaken die al langer
spelen en bekijken concrete kwesties altijd
in een breder kader. Met oog voor aanpalende belangen.
Daarvoor is nodig dat de wijkraad het
vertrouwen geniet van de inwoners van
hun wijk. Dat men de overtuiging heeft dat
de wijkraad zo goed mogelijk opkomt voor
de belangen van de wijk.
Maar dat niet alleen. Minstens zo belangrijk is de erkenning van de wijkraad door de
gemeente als gesprekspartner. Wat onder
meer inhoudt dat de gemeente zichzelf de
verplichting oplegt de wijkraad in alle
beleidsaangelegenheden, die de wijk
raken, om advies te vragen. Nu is dat bij
gemeentelijke verordening zo geregeld.
Van dat laatste nu lijkt de gemeenteraad af
te willen. Behalve dat in de beleidsdocumenten concreet over het intrekken van
die verordening wordt gesproken wordt
gewag gemaakt van de bevoorrechte positie van de dorps- en wijkraden die
beëindigd zou moeten worden en wordt
gemeld dat die raden in het kader van
participatie voortaan zouden moeten
worden beschouwd als één van de velen.
Daarmee zou één van de twee pijlers onder
het bestaansrecht van de wijkraad,
vertrouwen van de inwoners én erkenning
door de gemeente, wegvallen. Of het zover
komt moeten we afwachten. Samen met
de andere dorps- en wijkraden zullen we
ons best doen deze
pijler overeind te
houden.

Rob Jerphanion
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Verslag jaarvergadering wijkraad

Het moet vooral gaan over wat in de wijk leeft, was ook dit jaar weer de insteek van
de jaarvergadering. Daarom waren er, naast de bekende agendapunten, sprekers
uitgenodigd die ingingen op een belangrijk thema: de aanwezigheid van AED’s in de
wijk, de apparaten die helpen om mensen met een hartstilstand te reanimeren.

Op woensdag 3 april verzamelden zich
zo’n 60 mensen in wooncomplex
Walterbosch op de Mercuriuslaan.
Zoals gebruikelijk werden het algemeen jaarverslag en financieel
jaarverslag ter goedkeuring aangeboden aan de aanwezige leden. Het
bestuur kon beide keren opgelucht

ademhalen, de stukken werden inderdaad positief ontvangen. De
kascommissie, die de financiële handel
en wandel van het bestuur controleert,
kreeg een nieuwe samenstelling. Er
vloeide een lid af en er kwam er een
bij.

Nieuw bestuurslid
Daarna droeg het bestuur Quentin van
der Pan voor als nieuw bestuurslid.
Quentin was al enige tijd kandidaatbestuurslid en toonde zich ook al actief
op het terrein van social media. De
leden stemden er volledig mee in dat
hij lid van het bestuur zou worden. In
een net pak en met een vrolijke grijns
nam Quentin plaats achter de bestuurstafel: hier zat een man die er duidelijk
zin in had!
AED: help de blinde vlekken invullen
Vervolgens sprak mevrouw Inge Spee,
beleidsadviseur Zorg en Welzijn bij de
gemeente. Zij vertelde dat ze momenteel hard werken om in kaart te
brengen waar alle AED-apparaten
hangen in Apeldoorn. Doel is om een
netwerk van AED’s te krijgen, waarin
elk apparaat in een straal van maximaal 500 meter van de volgende
hangt. Bij een hartstilstand telt
immers elke seconde. Onze wijk kent
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CDA-bestuurslid/steunfractielid Arie
Koster: “Voor mij is dit de eerste
keer dat ik een jaarvergadering
bijwoon. Het is goed om te zien wat
er leeft bij wijkbewoners, dat zie je
niet altijd in de stukken op je
bureau terug. Aandacht voor zo’n
onderwerp als AED is belangrijk, het
is erg actueel en gaat mensen rechtstreeks aan. Prima onderwerp voor
een jaarvergadering van een wijkraad.”

Wijkbewoonster Wendy: “Ik ben
speciaal naar deze vergadering
gekomen om meer te horen over de
bereikbaarheid van AED’s in de
buurt. Waar hangen ze, wie kan erbij
en hoe? Dat heeft ook een reden:
mijn man heeft een paar maanden
geleden thuis een hartstilstand
gehad. Een heftige en onverwachte
situatie, hij is pas 48. Als je zoiets
hebt meegemaakt zoek je als
vanzelf meer informatie over dit
thema.”

Even voorstellen
Beyke Goris,
nieuw lid redactieraad Wijknieuws
Sinds de zomer van 2017 wonen wij in deze fijne
wijk. ‘Wij’ zijn, behalve ikzelf, echtgenoot Maarten
en zoon Michaël (16). Onze dochter Renée (21)
studeert in Leiden de internationale variant van
politicologie. Zij komt regelmatig naar huis om - in
de groene oase van Apeldoorn - even bij te komen
van het harde studeren (en dito feesten). Zelf ben ik
opgegroeid in Epe en heb op diverse plekken in het
land gewoond. Na 20 jaar merkte ik dat ik het allerliefste toch in de buurt van een bos woon. En dan
wel een beetje fatsoenlijk bos, zoals ik die kende uit
mijn jeugd. Gelukkig was mijn echtgenoot het met
me eens - OK, na een tijdje -.
Ik werk als zelfstandig tekstschrijver/online
communicatieadviseur voor bedrijven en instanties.
Ook ben ik hoofdredacteur van een blad voor het
onderwijs. Daarnaast vind ik het heerlijk om creatief te schrijven aan scripts en scenario’s (voor korte
films, toneel en wellicht een serie). Het is waar: een
plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Maar een
paar goed gekozen woorden blijven minstens zo
lang hangen, is mijn ervaring. Als nieuwe redacteur
van dit wijkblad werk ik er graag aan mee om de
vele verhalen in deze wijk tot leven te brengen.
Want iedereen heeft een verhaal dat waard is om
verteld te worden.

nog een paar blinde vlekken. Deze
hoopt zij op te lossen door particulieren te vragen hun AED buiten te
hangen, zodat (burger)hulpverleners
er ook bij kunnen. De kosten hiervoor
wil de gemeente (grotendeels) op
zich nemen.
Crowdfunding
Daarna kwam Hans van Vechgel aan
het woord, wonend aan de Jachtlaan.
Hij is bij veel mensen ook bekend als
de (sport)masseur bij zijn bedrijf aan
huis Tijd voor Spieren. Hans startte
begin dit jaar een crowdfundingsactie via het platform BuurtAED, om
een AED aan de buitenkant van zijn
woning op te kunnen hangen. Met
succes: de AED is er, in een stevige
buitenkast links aan het huis en
prima bereikbaar voor politie, ambulancepersoneel en hulpverleners.
“Overigens zijn mijn vrouw en ik zelf
ook in staat om te reanimeren”,
merkt Hans op.

Goede discussie
Natuurlijk riep het onderwerp ook
de nodige vragen op bij de aanwezigen. Waarom is het eigenlijk geen
taak van de gemeente om te zorgen
voor genoeg AED’s? Wat als je helemaal niet gereanimeerd wilt
worden? Het zorgde voor levendige
gesprekken, onderling en met de
bestuursleden en onder andere de
wijkagent, de stadsdeelmanager en
de wijkbeheerder. De drankjes en
mooi verzorgde hapjes van
Walterbosch droegen er ongetwijfeld aan bij dat de gesprekken tot ver
na sluiting werden voortgezet. Het
was richting elven toen - onder
zachte dwang - de laatste mensen
de zaal verlieten.

Dus: ken je iets/wat/een persoon die met deze wijk
te maken heeft en waarover meer mensen zouden
moeten horen? Geef het door via info@wijkraaddesprengen.nl en we gaan kijken of het in het blad
past!

Interesse in de notulen? Deze zijn te
vinden op de website,
www.wijkraaddesprengen.nl
Beyke Goris, redactrice
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Ruimte voor verdriet
Het Afscheidshuys in Apeldoorn vormt zich als
een huiskamer om de overledene. Familie en
vrienden kunnen daar in alle rust afscheid nemen.
Een prachtig en waardig rustpunt in de dagen
voor de begrafenis of crematie. Ook als de uitvaart
niet door Kramer wordt verzorgd kan in het
Afscheidshuys worden opgebaard.

Soerenseweg 71, 7314 JE Apeldoorn - 055-2069999
www.afscheidshuysapeldoorn.nl

Snoopy
oodstock
|W

1984
Snoopy

Bij ons voelt je kind zich thuis!

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

Van de stadsdeelmanager

Kijk op de wijk
U woont, misschien al heel lang,
misschien nog maar kort, in de wijk
De Sprengen. Maar hoe goed kent u
uw wijk eigenlijk? Wat voor wijk is
De Sprengen?
Tijdens de laatste jaarvergadering van
de wijkraad kwam deze vraag ook aan
de orde: is de wijk nu aan het
vergrijzen? Of komen er juist weer meer
kinderen? Ik zal in dit stukje proberen
een aantal belangrijke cijfers en trends
over uw wijk weer te geven. Ik kijk
daarbij vooral naar de kenmerken van
de wijk nu en de recente ontwikkeling.

Het is natuurlijk ook heel interessant de
historie van de wijk te bestuderen, maar
daarvoor verwijs ik u graag naar het jubileumboek van de wijkraad uit 2013; daar
staat ook veel in over de geschiedenis van
de wijk. Het boek is nog steeds te raadplegen via de website van de wijkraad:
https://www.wijkraaddesprengen.nl/
wpcontent/uploads/2014/12/Jubileumboek
2013.pdf
Laten we beginnen met het aantal inwoners: dat is redelijk stabiel. Het ging van
5.356 in het jaar 2000, via een top van
5.698 in 2004 en een dal van 5.349 in 2013
naar 5.442 nu. Het inwoneraantal is al een
jaar of 5 nagenoeg gelijk.
En dan de leeftijdsopbouw. Ja, De Sprengen
vergrijst: het aandeel ouderen is hoog en
neemt toe. Een maat daarvoor is de zogenaamde 'grijze druk'; die geeft het aantal
mensen boven de 64 jaar als percentage
van de bevolkingsgroep 20 - 64 jaar. In De
Sprengen is dat 59,6% (in heel Apeldoorn
36,2%). Maar: de sterke daling van het
aantal kinderen in m.n. het eerste decennium van deze eeuw lijkt tot stilstand te
zijn gekomen. En in sommige leeftijdsklassen neemt het aantal kinderen al
voorzichtig weer toe.
In de wijk staan bijna 2800 woningen,
waarvan 30% huur. De gemiddelde woningbezetting is met 1,97 personen lager dan
het Apeldoorns gemiddelde van 2,25.
De woningen in De Sprengen zijn gemiddeld groter en ouder dan andere woningen
in Apeldoorn en vaker vrijstaand of 2 onder
1 kap. Dat zien we ook terug in het energielabel: driekwart heeft een label D of slechter.

Economisch staat de wijk er goed voor: de
inkomens horen (gemiddeld) tot de hoogste van Apeldoorn. Ook qua veiligheid
scoort de wijk goed.
Al met al, maar dat wist u natuurlijk al lang,
een prima wijk om in te wonen. Dat wordt
ook bevestigd door de (landelijke) leefbarometer. Deze geeft informatie over de
leefbaarheid in alle buurten en wijken van
Nederland, waarbij de leefbaarheid van
een wijk wordt weergegeven op een schaal
van zeer onvoldoende tot uitstekend. De
Sprengen heeft de hoogste score: uitstekend.
Ik hoop dat u het ook zo ervaart en wens u
nog veel leefplezier in uw mooie wijk.

En mocht u nu nieuwsgierig zijn geworden
en nog veel meer willen weten: via de site
https://apeldoorn.incijfers.nl/ kunt u
uitgebreid grasduinen in tal van cijfers over
(buurten en wijken in) Apeldoorn. En alle
informatie uit de leefbarometer kunt u
terugvinden op:
https://leefbaarometer.nl/home.php.
Stadsdeelmanager
Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl
twitter @055Noordwest
Wim Bergink

Nextdoor De Sprengen 1.100 gepasseerd
Een groot succes
Een mogelijkheid om berichten op de
(aangesloten) bewoners van een specifieke
wijk te richten waardoor een platform
ontstaat voor informatie-uitwisseling en
discussie over zaken die die specifieke
wijk aangaan.
Kortom niet alleen feitelijke informatieuitwisseling maar ook vergroting van de
onderlinge betrokkenheid. In de instellingen
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kunt u kiezen wat u wel en niet wilt volgen.
Zonder uitnodiging kunt u zich ook
aanmelden op Nextdoor de Sprengen!
(www.nextdoor.nl)
Op berichten kan algemeen gereageerd
worden zodat iedereen die ziet. Maar
men kan ook een privé bericht versturen
buiten de groep om.
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Interview Mirjam Barendregt, directeur Orpheus

“Elk jaar een voorstelling over een 100% Apeld
Pas een half jaar directeur, maar ze weet waar ze heen wil: dat elke Apeldoorner zich een
stukje eigenaar voelt van Orpheus. Ontmoet Mirjam Barendregt, duizendpoot met ervaring
in het bedrijfsleven, de politiek en op maatschappelijk gebied. Toch was het de cultuursector
die haar hart wist te stelen. “Wie zelf een idee heeft voor een voorstelling of bijeenkomst –
laat maar komen!”

Even kennismaken: wat heb je zoal gedaan
voor Orpheus in beeld kwam?
Ik ben ooit begonnen in de reiswereld, op
het hoofdkantoor in Holten van wat toen
nog OAD heette. Daarna heb ik twaalf jaar
in de uitzendbranche gewerkt. Een leuke
sector, maar op een gegeven moment was
ik klaar met werken voor een beursgenoteerd bedrijf. Aandeelhouders denken
vooral aan wat goed is voor henzelf en niet
voor de organisatie. Ik maakte de overstap
naar facilitaire dienstverlening en ging
werken bij Facilicom, het grootste familiebedrijf van Nederland. Intussen was ik ook
politiek actief als gemeenteraadslid in
Amersfoort, waar ik woon. Toen kreeg ik de
kans om wethouder te worden van
Ruimtelijke Ordening en Cultuur, een avontuur dat ik graag aanging. Daarna volgde
de Jaarbeurs, waar ik verantwoordelijk was
voor alle events voor de bouw- en installatiesector. Mijn laatste baan voordat ik hier
kwam, was directeur van het
Grachtenfestival in Amsterdam.

Ehh, dat is nogal een gevarieerde opsomming, zacht uitgedrukt. Aard van het
beestje?
Haha, dat denk ik wel. Ik heb nooit lang stil
kunnen zitten en kan blijkbaar aardig wat
werk verstouwen. Toen ik er ooit aan dacht
om wat minder te gaan werken, zei mijn
man: Vergeet het maar, jij pakt binnen de
kortste keren toch weer iets op. Eigenlijk is
dit nog niet eens het hele verhaal. Ik ben
ook nog jarenlang secretaris van het
bureau voor schuldhulpverlening en sociaal raadsliedenwerk geweest.
Je hebt dus duidelijk ook iets met maatschappelijk betrokken werk. Waarom?
Ik heb het altijd belangrijk gevonden om
maatschappelijk actief te zijn. Voor mij
houdt dat in: van betekenis zijn voor de
gemeenschap waarvan je onderdeel
uitmaakt. Dat heb ik al van jongs af aan
gehad. Ik ging op mijn 16e de deuren langs
om handtekeningen op te halen voor het
‘volkspetitionnement’ tegen kruisraketten.

Entree West
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Maar ik woonde in Soesterberg, waar de
vliegbasis was en dus veel militairen woonden. Die smeten natuurlijk meteen de deur
weer dicht toen ze mijn vraag hoorden…
En dan nu Orpheus.
Zodra ik de vacature langs zag komen, wist
ik: hier ga ik voor. Voor mij is het een functie met de perfecte combinatie: mijn
commerciële, politieke, culturele en maatschappelijke ervaring komt hierin samen.
Orpheus is commercieel, want ondanks
overheidssubsidie moeten we wel degelijk
zelf ook onze eigen broek ophouden. Het is
een bedrijf zoals alle anderen. De lokale
politiek heeft hier ook een vinger in de pap
want het pand is van de gemeente en met
de gemeente maken we prestatieafspraken
voor het culturele aanbod. Ik weet dat
Orpheus het heel lastig heeft gehad, maar
ik trof bij mijn start een prima draaiende
organisatie aan. Mijn voorganger heeft
veel werk verzet om er weer een gezonde
organisatie van te maken.

oorns verhaal”
Elk jaar een ‘100%
Apeldoornse voorstelling’
Om Orpheus nog meer onderdeel te
laten worden van de stad, wil Barendregt
vanaf 2020 elk jaar een productie op de
planken brengen die heel nauw verbonden is met Apeldoorn: het bijzondere
verhaal van een landgoed, of een bedrijf,
het mag van alles zijn. In mei volgend
jaar gaat het om het toneelstuk van Eli
Asser (een bekende tekstschrijver van
onder meer de tv-serie ‘t Schaep met de
Vijf Pooten, BG). Asser was verpleger in
het Apeldoornse Bosch, de joodse psychiatrische inrichting waarvan alle
patiënten in de oorlog zijn weggevoerd
en vermoord. Orpheus heeft de rechten
van zijn stuk verkregen van zijn erven.
“Een verhaal met een zware lading, dat
het waard is om te worden verteld. Een
ander jaar kan het weer een luchtiger
onderwerp zijn.”

Over die subsidie: als je een bedrijf bent, is
die dan nog wel nodig?
‘Waarom zijn de kaartjes zo duur?’ – Dat is
vaak een van de eerste vragen die krijg als
ik een rondleiding geef voor groepen. Ik
snap dat goed, veel mensen hebben geen
idee hoeveel erbij komt kijken voordat je
een avondje theater hebt. Dan leg ik uit
welke raderen gaan draaien op het
moment dat de truck van de artiest of het
gezelschap hier aan komt rijden. Mensen
die aan de slag gaan met de decoropbouw,
anderen die de lichttechniek instellen,
geluidstechnici lopen rond, nog een korte
repetitie van de artiesten omdat elke zaal
anders is.
Dit gebeurt allemaal nog vóór de voorstelling.
Ja, en daarna mag de keuken aan de bak
voor de artiesten en de bezoekers die
vooraf komen dineren in ons restaurant. Er
is personeel nodig om het publiek te
ontvangen, van koffie en thee te voorzien
vooraf en van borrel en hapjes achteraf. En
als de dag erna een congres is, moet de
opbouw daarvan direct erna gebeuren, dus

vaak is het nachtwerk. ‘Ik begrijp nu niet
meer dat dit allemaal kan voor de prijs van
een kaartje’, hoor ik vaak na afloop van een
rondleiding. Die subsidie is hard nodig om
de prijs nog enigszins redelijk te houden en
überhaupt een theater te kunnen draaien
Waar zit de betekenis van Orpheus voor de
wijk en de stad?
We doen er veel aan om kinderen kennis te
laten maken met cultuur: schoolvoorstellingen, educatieprojecten en Peuterpret,
voorstellingen voor de kleintjes, zijn kosteloos. En: Apeldoorn heeft een rijkdom aan
koren, orkesten en andere podiumkunstenaars. Hun bieden we letterlijk een echt
podium tegen lagere kosten, bijvoorbeeld
als ze hun jubileum willen vieren. Ook krij-
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gen ze hulp en advies bij de organisatie van
hun optreden. Bovendien letten we erop
dat het reguliere programma ook voorstellingen bevat die je aan het denken zetten,
over maatschappelijke thema’s. Een
bredere blik aanbieden dus. En dat werkt,
horen we vaker terug van het publiek.
Kunnen Apeldoorners zelf ook met een idee
komen voor een optreden of bijeenkomst?
Jazeker, ook als het raar of wild klinkt.
Sowieso: als er talent in de buurt is, en die
hebben iets te vieren, laat maar komen.
Maar ook ideeën die wat minder voor de
hand lijken te liggen. Begin dit jaar kreeg ik
een jongen van 16 jaar op bezoek: hij wilde
een Fortnite-event organiseren, een populaire game onder kids. Een deel van de
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Wij weten hoe kostbaar uw
beeldmateriaal is.

Dehnen-Producties
Digitaliseren van uw beeldmateriaal

Laat uw herinneringen niet
verloren gaan
'LJLWDOLVHHUQXXZ6XSHUPP¿OP9LGHRRI'LD¶VYRRUKHWWHODDWLV

Bel ons vandaag nog!
Fred Dehnen
Waltersingel 65
7314 NM Apeldoorn
tel: 06-21326536

www.dehnen-producties.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

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn
055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl
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5 Orpheus-weetjes die je
waarschijnlijk nog niet wist:

Entree Zuid
opbrengst moest naar Kika gaan. Samen
hebben we er hard voor gewerkt, en half
mei hebben we hier een succesvolle dag
gehad: heel veel jongeren tussen de 7 en
16 jaar, jongens vooral, en bijna 5000 euro
voor Kika. Natuurlijk, niet elk plan is
uitvoerbaar, daar ben ik eerlijk in.
Bovendien moet de initiatiefnemer zelf
ook van alles organiseren, eigen sponsoren
bijvoorbeeld. Maar ik ga graag het gesprek
aan.
Wat is je droom voor Orpheus?
Het liefst wil ik dat iedere Apeldoorner zich
een beetje mede-eigenaar voelt van
Orpheus. Mensen hier mogen best trotser

zijn op hun stad: prachtige ligging, fantastische voorzieningen, een gewilde
woonplek. Orpheus staat in de top 5 van
grootste zalen in Nederland, wist je dat?
Elke grote productie, zoals musicals of
bekende bands, staat maar in een paar
zalen door het land, en Apeldoorn is daar
altijd bij. Zo’n musical als Hello, Dolly!, met
Simone Kleinsma en Paul de Leeuw, die
vind je niet in Amersfoort of Zwolle, zelfs
niet in Utrecht. Er gebeurt echt veel in deze
stad. Laat meer zien
dat je er trots op
bent om hier te
wonen, zou ik
zeggen!

ö Het restaurant van Orpheus is ook vrij
toegankelijk voor iedereen die wil
dineren maar geen voorstelling
bezoekt. Keuken is op voorstellingsdagen van donderdag t/m zaterdag
geopend van 17.30 uur – 20.00 uur,
graag reserveren vooraf.
ö Orpheus hoort bij de zeven schouwburgen met de grootste zaal in het
land. De zes andere schouwburgen
zijn in Amsterdam, Rotterdam, Breda,
Heerlen, Enschede en Groningen.
ö Orpheus doet mee aan de Open
Monumentendagen op 14 en 15
september. Het hele weekend open
van 11 tot 17 uur, met rondleidingen
achter de schermen en try out-voorstellingen.
ö Half juli zal een groep 8 de eindmusical in Orpheus opvoeren. In totaal
hebben 33 klassen zich aangemeld. De
winnaar wordt binnenkort bekend
gemaakt.
ö Met het opzetten van de kerstboom is
er tijdens het Lichtjesevent in december voor alle buurtbewoners
chocolademelk of glühwein.

Beyke Goris

Entree Zuid verlicht
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Chapeau

Van de wijkagent

Regenpijp afkoppelen

Keyless entry
Steeds meer auto's hebben tegenwoordig een keyless
entry systeem (een sleutel waarmee de auto
automatisch opengaat als de eigenaar in de buurt is).
Hartstikke handig. Maar dat vinden autodieven ook.
Dieven worden steeds inventiever. Trend is dat er
vooral in duurdere auto’s wordt ingebroken waarbij
dieven vaak zonder braakschade de auto leegroven.
Dieven zijn in staat om het signaal van de autosleutel
vanaf buiten op te vangen, terwijl de sleutel bij u binnen
hangt. Daarna kunnen ze binnen een paar minuten hun
slag slaan. Autodealers kunnen dit signaal relatief eenvoudig deactiveren, waardoor de kans op diefstal kleiner
wordt. Een andere oplossing is de sleutel te bewaren in
een metalen sleutelblikje.

De buit bestaat meestal uit airbags, boordcomputers en
navigatiesystemen

Twijfel niet en bel 112
Ik kan het niet vaak genoeg benoemen, maar ziet u
mensen rondstruinen of verdachte voertuigen, geef het
meteen door aan de politie via 112. Onthoud daarbij
kenmerken zoals het signalement of een kenteken. Dieven
die te voet of met de fiets werken, willen hun buit verstoppen om niet op te vallen. Het kan dus goed zijn dat ze in
het bezit zijn van rug- of fietstassen. Als u zich op een
later moment opmerkelijke zaken herinnert, kunt u die
aan de politie doorspelen via telefoonnummer 0900-8844
voor niet-spoedeisende zaken.
Sharon Koenders,
uw wijkagent

Het lijkt wel of de gewoonste zaken van de wereld toch
langzaam minder gewoon en vanzelfsprekend worden.
Naast gas uit Groningen geldt dat ook voor drinkwater.
Ik lees over de “nationale regentonnen” en herinner mij
veel gesjouw met water op mijn moestuin vorige zomer,
toen het lang droog was. En het landelijke verzoek om je
tuin niet meer te sproeien, of was het zelfs een verbod?

In april schreven de kranten over de actie over ons waterverbruik
van onze waterleverancier Vitens. Nederlanders denken dat ze elke
dag 60 liter drinkwater verbruiken terwijl het in werkelijkheid 120
liter is, blijkt uit onderzoek. De actie van Vitens is om
Nederlanders bewust te maken van het eigen waterverbruik en ze
van tips te voorzien om water te besparen.
Ook onze gemeente komt met tips om water waarmee we onze
tuin sproeien te besparen. Daarover verderop meer. Het verhaal
van Vitens is dat we in 2050 met z’n allen 30% meer drinkwater
gebruiken dan nu als de huidige trend zich doorzet. Daar staat
tegenover dat langdurige perioden van droogte, zoals in 2018,
waarschijnlijk vaker zullen voorkomen. Water besparen is daarom
nodig zegt Vitens die vijf boodschappen om water te besparen
geeft op haar website. Woordvoerster Evy Elschot van Vitens legt
me uit dat Vitens een appèl doet op iedereen en dat mensen zich
bewust moeten worden van hun waterverbruik. Het gemak
waarmee we nu water gebruiken is gegroeid, bijvoorbeeld in de
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badkamer thuis met de populaire regendouche. Bedenk ook dat
drinkwater maken energie kost. Als we met z’n allen kleine dingen
doen, dan kunnen we het verschil maken, licht Evy toe. Dan kan
Vitens ook tijdens piekuren tijdens de droogte, zoals vorig jaar
zomer, gewoon water blijven leveren met het water uit de ’s nachts
gevulde drinkwaterreservoirs.
Eén van de tips die Vitens geeft, wordt warm aanbevolen door de
gemeente en deels gesubsidieerd: gebruik het gehele jaar door
water uit een regenton. Hoewel driekwart van de Nederlanders
een tuin heeft, gebruikt slechts een derde een regenton. En dat
terwijl een kwartier de tuin sproeien 100 liter water kost.
Hemelwater is gratis en perfect om planten water te geven of de
auto schoon te maken. De gemeente legt uit hoe je je regenton zo
vol mogelijk krijgt: door het afkoppelen van de regenpijp van het
riool en het vullen van je regenton met het water uit de regenpijp.
Op de website van de gemeente zie ik ook een website met
filmpjes. Heel informatief over wat er allemaal eenvoudig te
regelen is.
Diederik Anema, Strategisch Adviseur Fysieke leefomgeving bij
onze gemeente, vertelt me over de afkoppelactie. Met het
afkoppelen van de regenpijp loopt regenwater niet meer in het
riool maar via uw tuin naar het grondwater, waar het thuishoort.
Of -wanneer u een regenton plaatst- gaat het via uw regenton
naar uw tuin en vervolgens naar het grondwater. De gemeente
stimuleert huiseigenaren met een tuin om hun regenwater in
hun tuin te laten vloeien met subsidie voor de gemaakte kosten.
Op de website https://www.apeldoorn.nl/regenwater staat hoe u
dat kunt regelen. Wilt u graag eerst telefonisch overleg dan
mailt u naar regenwater@apeldoorn.nl met daarin uw naam en
telefoonnummer. U wordt dan teruggebeld. De gemeente heeft
ook een animatiefilmpje gemaakt, te vinden op
www.apeldoorn.nl/regenwater-in-apeldoorn. Voor de zomer volgt
nog een video waarin een huiseigenaar over zijn ervaringen
vertelt.
Diederik is tevreden over de resultaten van de subsidieregeling die
voorlopig in de lucht blijft. Vanaf de start van de regeling in 2017 is
er jaarlijks ca. 100 keer een subsidie verstrekt. Nu na de winter de
tuin weer meer aandacht krijgt is het handig, wanneer de boel
toch op de schop zou gaan, direct afkoppelen te overwegen. De
gemeente is zelf bezig met het afkoppelen van wegen en
gebouwen waar zij over gaat. Woningbouwcorporaties worden
binnenkort ook betrokken. De gemeente wil per jaar een
oppervlakte van 6 hectare af koppelen zodat binnen enkele
decennia 25% tot 30% van het areaal
(oppervlakte) dat daarvoor in aanmerking
komt van de riolering is afgekoppeld. Dat
vermindert het risico op wateroverlast bij
hoosbuien, verlicht de rioolwaterzuivering
en spaart kraanwater.
Marco Lindhout

Handige websites:
https://www.apeldoorn.nl/regenwater
https://www.vitens.nl/over-water/water-besparen
https://www.riool.info/tuinen-rob-verlinden
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Uitleg van de gemeente over afkoppelen
Wat is afkoppelen?
De meeste regenpijpen van huizen die voor 2011 zijn gebouwd
zijn aangesloten op het riool. Wanneer regenwater op het dak
valt, verdwijnt dit dus rechtstreeks in het riool. Afkoppelen betekent dat het regenwater van het dak niet langer het riool
instroomt, maar wordt opgevangen of weggeleid naar de tuin.
We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater.
De voordelen van afkoppelen
Wanneer je het regenwater van jouw dak niet meer in het riool
laat stromen is er meer ruimte in het riool en daardoor minder
kans op wateroverlast en -schade. Ook hoeft hierdoor het schone
regenwater niet onnodig gezuiverd te worden en werken de
zuiveringsinstallaties beter.
Door het regenwater bijvoorbeeld in de grond te infiltreren,
wordt het grondwater aangevuld en helpt dat om verdroging te
voorkomen. Daarnaast is regenwater natuurlijk altijd goed voor
planten, bomen en de natuur om ons heen. Kortom, mens en
natuur worden beter van afkoppelen. Help jij mee?
Hoe koppel je af?
Afkoppelen kan op veel verschillende en eenvoudige manieren.
Een aantal factoren (zoals de bodemsoort, de ruimte die je hebt
en het terrein waar je het wilt toepassen) bepalen welke manier
het meest geschikt is.
We onderscheiden twee soorten afkoppelmogelijkheden, namelijk bovengronds en ondergronds. In beide gevallen zaag je de
regenpijp af en verdwijnt het regenwater dat op het dak valt niet
meer in het riool. Vervolgens kun je het regenwater naar je tuin
laten weglopen (foto) of het opvangen in een regenton (foto) en
het op die manier hergebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor
kiezen om de regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer of infiltratiekrat onder de grond. Meer informatie over de verschillende
manieren van afkoppelen is te vinden op
www.apeldoorn.nl/regenwater.
Subsidie
Goed nieuws! Als je gaat afkoppelen is de kans groot dat je in
aanmerking komt voor subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen
via de website van de Gemeente: www.apeldoorn.nl/regenwater.
Doet dit wel voordat je begint met afkoppelen. Zo weet je precies
aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te
komen en voor welke gebieden in Apeldoorn de subsidie geldt.
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Aankondiging en uitleg voor wijkkranten Apeldoorn Noord
materiaal dat nu nog in het restafval in
Apeldoorn zit, kan gescheiden worden. Een
groot deel daarvan bestaat uit PMD en GFT.
Ook papier en textiel zijn grondstoffen die
het waard zijn om (nog beter) te scheiden.
Ook moeten we vervuiling voorkomen: hoe
‘schoner’ het afval, des te beter het te
hergebruiken of te recyclen is.

Naar minder afval

Een groot deel van de stad Apeldoorn dat ten zuiden van de spoorlijn ligt, is dit
voorjaar en eerder in 2018 overgegaan op de nieuwe manier van inzamelen.
Noordelijke wijken en delen van de stad zijn in het najaar van 2019 aan de beurt.
In een bijeenkomst voor wijkraden legde de gemeente uit wat er gaat gebeuren
en waarom. Hieronder een samenvatting.
U ontvangt voor het gebruik van de ondergrondse container een milieupas, waarmee
u de klep van de trommel kunt openen.
Brengt u liever zelf uw afval weg? De voorzieningen bij winkelcentra voor PMD, glas,
papier en textiel blijven bestaan.
Communicatie
U wordt over deze wijzigingen uitgebreid
geïnformeerd via nieuwsbrieven en via
www.circulus-berkel.nl/minder-afval. Deze
communicatie start zodra de planning
rond is; begin september ontvangt u de
eerste nieuwsbrief met een uitnodiging
voor een inloopbijeenkomst. Daar worden
er in Apeldoorn-Noord ongeveer 10 van
georganiseerd in de tweede helft van
september. Bij de eerste nieuwsbrief zit
ook een planning, die per adres verschilt.
Afval? Haal er uit wat er in zit!
De gemeente Apeldoorn streeft naar
minder restafval, namelijk 30 kg per inwoner per jaar in 2025. In 2018 was dat nog
bijna 140 kg. Ongeveer tweederde van het

De overheid zet om die twee redenen in op
het aanjagen van de circulaire economie.
Dat is een economie waarin we zuiniger
zijn op grondstoffen en ze zo lang en hoogwaardig mogelijk in omloop houden.
Belangrijke onderdelen zijn recyclen
(omvormen tot een nieuw product, bijvoorbeeld bodemsnippers maken van
snoeihout) of hergebruiken (opnieuw
gebruiken, zoals glas maken van glas). Dat
levert banen op, zorgt voor minder CO2
uitstoot en meer zelfvoorzienendheid. De
gemeente Apeldoorn wil daar samen met
inwoners actief aan bijdragen, onder meer
door de uitvoering van het plan
Recycleservice 2025 waar de bovengenoemde maatregelen deel van uitmaken.

Van lineaire naar circulare economie

Grondstoffen

Grondstoffen

Circulaire economie
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Wat gaat er veranderen?
In het najaar gaat een aantal zaken veranderen in de inzameling. Plastic
verpakkingen, metalen verpakkingen zoals
blik en drankpakken (PMD) gaat CirculusBerkel aan huis ophalen met een container
die is voorzien van een oranje deksel, voor
het gemak ook wel de ‘oranje container’
genoemd. Deze oranje container vervangt
de grijze container voor restafval. Wat u
aan restafval overhoudt, brengt u straks
zelf weg naar een ondergrondse container
voor restafval bij u in de buurt.
Daarmee ziet het ‘standaardpakket’ er
straks als volgt uit:
ö Grondstoffen zoals Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en
drankpakken (PMD), Groente-, fruit- en
tuinafval (GFT), papier en karton en
BEST (boeken, e-goed, speelgoed en
textiel) halen we aan huis op. Voor het
PMD en GFT komt Circulus-Berkel eens
per twee weken langs. Papier en karton
1 x per 4 weken, en BEST 3 x per jaar.
ö Restafval brengt u zelf weg naar een
ondergrondse ‘buurtbak’. Bestaande
ondergrondse buurtbakken houden
1 opening voor een zak van 60 liter.
De nieuwe buurtbakken krijgen twee
openingen: één van een zak van 60 liter,
één van een zak van 30 liter.
ö De service op de inzameling van luiers
en incontinentiemateriaal wordt uitgebreid: ook daarvoor komen speciale
ondergrondse buurtbakken. Inwoner
kunnen na aanmelding daar gratis
gebruik van maken.

Waarom zetten we in op Minder afval?
Het verhaal achter afval en grondstoffen is
complex en raakt aan politieke en economische ontwikkelingen op wereldniveau.
Eenvoudig en kort uitgelegd, komt het erop
neer dat de wereldconsumptie van materialen en fossiele brandstoffen, zoals olie, in
de afgelopen eeuw enorm is gestegen. Die
vraag blijft stijgen, met name in Aziatische
landen waar de welvaart toeneemt. Maar
voor een aantal materialen is ook het einde
in zicht. Denk aan fossiele brandstoffen,
waar we sterk van afhankelijk zijn voor ons
dagelijkse functioneren. Experts waarschuwen ervoor dat die afhankelijkheid risico’s
inhoudt. Meer hergebruiken en recyclen, is
het advies. Daar komt nog een heel belangrijk argument bij: het milieu en het
klimaat. De CO2-uitstoot door productie en
consumptie moet (snel) omlaag.
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Wijkraadswerk

Actuele zaken

kingen uit de wijk over de plekken waar die
containers komen zijn wij in overleg met
wijkbeheer en Circulus.

De grijze container krijgt een oranje klep
Op pagina 15 kunt u lezen waarom een
aantal zaken verandert m.b.t. het inzamelen van afval.

Parkeeroverlast
In de afgelopen jaren vond in Orpheus de
jaarlijkse viering van de verjaardag van de
RMS (Republiek Zuid Molukken) plaats.
Diverse reacties uit de buurt attendeerden
wederom op mogelijke overlast zoals het
zonder vergunning parkeren in de wijk. In
samenspraak met de gemeente, politie en
Team Handhaving Openbare Orde is veel
menskracht ingezet. Deze stond bij de
toegangswegen waar alle auto’s werden
aangehouden. Men werd geïnformeerd
over het vergunningensysteem en naar de
juiste parkeerplek verwezen. De indruk is
dat daardoor veel minder auto’s in de wijk
hebben geparkeerd. Overigens zijn er toch
bekeuringen uitgeschreven.

De inhoud van de “oranje container” wordt,
net als die van de groene en blauwe container, gratis van huis opgehaald. De kleine
hoeveelheid restafval die daarna overblijft,
kan weggebracht worden naar speciale
ondergrondse containers in uw buurt. De
oude afvalpas vervalt. Daarvoor in de
plaats komt een pas waarmee u de restafvalcontainers kan openen. Met deze pas
kunt u ook terecht op het milieuplein aan
Aruba en het milieuplein in Vaassen. De
nieuwe restafvalcontainer in uw buurt
wordt voorzien van een kleine en een grote
opening voor vuilniszakken van 30 en 60
liter. Voor 30 liter wordt c 0,72 berekend en
voor 60 liter c 1,44.

Boltlocatie
Van oud fabrieksterrein naar een sfeervolle
woonwijk, 1 tweekapper en 13 rijwoningen,
zijn in mei in de verkoop gegaan. De
verwachting is dat in oktober gestart gaat
worden met de bouw.

Indien men dat wenst kan een kleine grijze
container worden aangeschaft. De kosten
daarvan zijn eenmalig c 25, -. Voor het ledigen daarvan is een melding naar
Circulus-Berkel noodzakelijk. CirculusBerkel die route en tijdstip bepaalt, brengt
dan c 7,58 in rekening. De verwachting is
dat u na de zomer hierover per brief wordt
geïnformeerd. Naar aanleiding van opmer-
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De verkopend makelaar prijst in een folder
deze woningen aan. “Lang geleden, op een
mooie zomerdag in 1934, vierde de Koning
Lodewijklaan in Apeldoorn feest. Gerard
van Bolhuis opende de deuren van Bolessa,
zijn eigen sigarenfabriek. Jarenlang rookte
de schoorsteen goed, maar inmiddels
bestaat de fabriek niet meer. Nu, bijna een
eeuw later, worden er vijftien mooie
woningen op de locatie gerealiseerd.
Daarbij krijgt het verleden toekomst: de
nieuwe woonwijk draagt voor de makelaar
de naam Bolessa”.
De wijken In Apeldoorn worden vernoemd
volgens de kleinste formele eenheid die de
gemeente kent namelijk de buurtindeling
van het CBS. Dit gedeelte, alsmede het
tegenoverliggende “Julianakwartier”, valt
onder de buurt Sprengenbos.
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AED’s en buitenkasten in de wijk
Zie ook het verslag van de jaarvergadering. Niet alle AED’s zijn geregistreerd bij
www.hartslagnu.nl Vanuit de wijkraad
hebben wij de gemeente laten weten
waar in de wijk AED’s aanwezig zijn. De
gemeente kan dan de eigenaren benaderen en i.o.m. met hen bezien of deze
geregistreerd kunnen worden en zonodig
uitpandig kunnen worden geplaatst om
zo een dekking te krijgen van beschikbaarheid van 7 x 24 in een straal van
500 meter.

Westpoint
Definitief heeft de raad van bestuur van de
zorgpartij afgezien van de locatie
Westpoint. Past niet binnen hun totale
huisvestingsvraagstuk. Ontwikkelaar BUN
vindt het jammer en gaat dus door met de
invulling van huurappartementen. Met
betrekking tot het buitenterrein is een
ontwerp ingediend naar aanleiding van de
gesprekken met gemeente en enkele wijkbewoners. Kwaliteitskaders wordt i.o.m. de
gemeente vastgesteld.
Voormalig Belastingdienst-complex
Zoals in het vorige wijknieuws is gemeld is
het gebouw gekocht door de vastgoedontwikkelaar Explorius

Vóór de verkoop van het gebouw werd het
al een aantal jaren anti-kraak “bewoond”.
Tegenwoordig heet dit “Leegstandsbeheer”,

een dienst waar steeds vaker een beroep
op wordt gedaan door corporaties,
gemeenten, vastgoedontwikkelaars en
makelaars. Dat kan in de vorm van wonen
of tijdelijke verhuur van een ruimte voor
opslag.
Het elf lagen tellende kantoorpand wordt
door Explorius getransformeerd naar
meerdere nieuwe functies. Op dit moment
zitten ontwerpende partijen en de
gemeente aan tafel om plannen te maken
die voorgelegd kunnen worden aan
omwonenden en stakeholders. De basis
voor de plannen ligt in het behoud van het
gebouw, zodat er geen volledige sloop
hoeft plaats te vinden. Zo kan de ontwikkelaar het gebouw als gemeentelijk
monument ook eer aandoen. De ruim
8.100 m2 worden getransformeerd naar
andere functies dan huidige kantoorfunctie.
Er wordt gedacht aan woonappartementen en een deel zorgappartementen. We
verwachten rond de zomer van 2019 meer
informatie te hebben over de invulling van
het ontwerp.

Buurtactiviteiten
Dit jaar is de burendag op zaterdag 28
september. Maar ook in de zomermaanden worden in diverse straten weer
feestelijke activiteiten georganiseerd
door bewoners. De wijkraad ondersteunt
deze initiatieven en stelt een bijdrage in
de kosten beschikbaar.
Schroom niet en vraag dit aan op
info@wijkraaddesprengen.nl

Onderhoud
In het kader van asfalt naar klinkers is een
gedeelte van de Maduralaan en de
Billitonlaan voorzien van klinkerbestrating.

Samen met de buurt is de Sterrenlaan
omgevormd naar klinkers en een laan
geworden met bomen en bermbeplanting.
Regenwater wordt middels een aangelegd
riool geïnfiltreerd in de grond. Vanuit de
bewoners van Berkenhove is de wens te
kennen gegeven om aan de zijde van de
Badhuisweg en de Soerenseweg een beter
begaanbaar voetpad te realiseren.

Wijkbeheer heeft dit opgepakt en er zijn
tegelpaden aangelegd. Tevens zal bekeken
worden of er meer kleur toegevoegd kan
worden aan het openbaar groen voor de
Lodewijkveste.
In de grindstrook tussen “het hekwerk” aan
de Schuttersweg groeit het onkruid hard.
Chemische bestrijdingsmiddelen worden
niet meer gebruikt. Bekeken zal worden
om aan deze grindstrook een andere invulling te geven.

Begraafplaats Soerenseweg
Op 10 april organiseerde de gemeente een
bijeenkomst over de toekomst van de
begraafplaats Soerenseweg.
Een grote groep van ongeveer 75 belanghebbenden greep deze kans aan om mee
te denken over de nieuwe beheervisie
voor de begraafplaats. De avond startte
met een plenair gedeelte waarbij bezoekers uitleg kregen over de historie van de
begraafplaats Soerenseweg en de landelijke ontwikkelingen. Daarna ging men in
verschillenden groepjes uiteen om te
praten over diverse stellingen. Medio
november zal er een definitief plan klaar
zijn.
Ook op initiatief van de gemeente
Apeldoorn en vertegenwoordigers van de
Apeldoornse groene organisaties wordt
zondag 16 juni de ‘500 soorten dag’ georganiseerd. Het doel van de dag is om
zichtbaar te maken hoeveel soorten flora
en fauna er leven op de begraafplaats en
hoe waardevol deze plek is voor de ecologie en de biodiversiteit. Een aantal soorten
zoals de vogels zijn al goed in beeld, maar
over bijvoorbeeld insecten is nog nauwelijks iets bekend. Via nieuwsbrief en
www.nextdoor.nl hebben wij u daarvan op
de hoogte gebracht.
Door miscommunicatie bij wijkbeheer is
nog niet gestart met de aanleg van een
bloemborder op het voorterrein van de
begraafplaats. De wens van de wijkraad is
om dat alsnog te doen.

Kernboringen in het asfalt.
Is het u ook opgevallen de vele tekens op
asfaltwegen. Dat zijn boringen uitgevoerd in het asfalt om de kwaliteit en de
opbouw van het asfalt te bepalen.

Speelplek Koning Lodewijklaan
Deze speelplek is in het verleden door
bewoners van beide zijden van de Koning
Lodewijklaan tot stand gekomen. Omdat
deze plek op de grens van twee wijkraden
ligt zijn in samenspraak met hen en de
gemeente gelden beschikbaar gesteld voor
goaltjes op het voetbalveldje.
Lees verder op pag. 18
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Planetenlaan
Langs het hek van de begraafplaats heeft
Leander geruime tijd geleden een nieuwe
kabel aangelegd om aan de toenemende
vraag aan stroomvoorzienig in onze wijk te
kunnen voldoen. Zodra alle gebruikers in
het vervolgtraject zijn omgeschakeld moet
Leander in het gedeelte langs de begraafplaats nog de oude bekabeling eruit halen.
Extremen zijn er natuurlijk wel, maar
gezien de grote aantallen van passanten
zijn dat er gelukkig weinig. De wijkraad
attendeert u er op dat binnen de grenzen
van de wijk een maximum snelheid geldt
van 30 km/h.

Dan zal ook de berm weer toonbaar
gemaakt worden.

Sprengenweg
De brede verkenning naar de verkeersveiligheid en inrichting van het gedeelte
Sprengenweg bij de Juliana locatie wordt
deze maand met de eventuele oplossingen
voorgelegd aan de wijkwethouder. Hierbij
is de wijkraad betrokken. Het gedeelte

Snelheid in de wijk
In vele straten in onze wijk wordt vaak te
hard gereden. In het eerste kwartaal zijn er
metingen met een display geweest aan de
Jacob Catslaan. Ondanks een andere
perceptie van bewoners blijkt dat de
gemiddelde rijsnelheid rond de 30 km/h
ligt en ook dat de snelheid van 85% van
de voertuigen niet boven de 40 km/h
uitkomt.

naast de bouwlocatie, waar de Spreng
bovengronds is, zal worden geschoond,
waarbij tevens het “brugdeel” wordt gereinigd. Verwachting is dat daarmee ook de
waterafvoer bij eventuele wateroverlast
Sprengenweg/Schuttersweg beter wordt.
Waterlozing op de wadi voor Sprengenloo
is technisch niet mogelijk omdat de ondergrondse spreng lager ligt dan de wadi.
Afdeling riolering van de gemeente is in
gesprek met de VvE om de wateroverlast
bij de Sprengenweg/
Maduralaan tegen
te gaan.

André Staal

Ken uw wijk
Op de opgave in Wijknieuws 69 hebben
we 18 reacties ontvangen waarvan
15 die goed waren. Het bestuur heeft
geloot en de winnaar van de
cadeaubon van 20 euro is geworden

Patrick de Wilde, gefeliciteerd!
De foto was genomen in de Kometenstraat.

In het vorig wijknieuws was de plek van
de schoorsteen niet vermeld.
De schoorsteeen staat aan de
Hoogakkerlaan hoek Sprengenweg.
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Wie van u weet waar wij dit keer de
foto hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk 20 augustus 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.

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

Joyce Snel
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Wolterbeeklaan
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Pedicurepraktijk Reijerman
Le Salon Tamara heet u hartelijk welkom!
Kapsalon
Schoonheidssalon
Make -up

Hét adres voor het behandelen van

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

•
•
•

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
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