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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van wijkraad De Sprengen. Het bevat, zoals gebruikelijk, een 
opsomming van de thema’s en ontwikkelingen waar we ons als bestuur van de wijkraad 
gedurende dit jaar mee hebben bezig gehouden. Soms zijn dat grote onderwerpen als 
bestemmingsplanwijzigingen annex bouw- en verbouwplannen, soms betreft het 
kleinschalige zaken die aan de orde komen in het periodieke overleg met de eenheid Beheer 
en Onderhoud van de gemeente. Veel van de onderwerpen zult u herkennen uit eerdere 
jaarverslagen en activiteitenplannen. Dat zijn dan de grotere kwesties, die meestal een 
looptijd hebben van meerdere jaren. Een aantal van die zaken kon in het verslagjaar worden 
afgerond. 
Een bijzonder thema werd in de loop van 2018 dat van de burgerparticipatie. Onder deze 
noemer wil de gemeenteraad zijn voornemen vorm geven om meer inwoners, bedrijven en 
andere belanghebbenden bij de beleidsvorming te betrekken. Een - voor de hand liggende -
vraag die daarbij opkomt is, welke de rol en de positie van de dorps- en wijkraden daarin 
zullen zijn. Aanvankelijk koos de gemeenteraad ervoor zijn koers in deze te bepalen zonder 
inbreng van de dorps- en wijkraden. Na indringende gesprekken tussen vertegenwoordigers 
van de raad en de dorps- en wijkraden is afgesproken laatstgenoemden bij het vervolgtraject 
te betrekken. Ook dat ligt natuurlijk voor de hand als je burgerparticipatie serieus neemt!  
 
Rob Jerphanion 
Voorzitter  
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Behartiging wijkbelangen 

 

Projecten en ontwikkelingen die het belang van de wijk en haar bewoners raken 
 
Algemeen 
Het bestuur heeft in 2018 de hierna vermelde projecten en ontwikkelingen op de voet 
gevolgd en, waar nodig, zich ingespannen de besluitvorming daaromtrent te beïnvloeden. 
Soms als wijkraad alleen, vaak in samenspraak met omliggende wijkraden. Dat gebeurde 
door het deelnemen aan overleggen met ambtelijke diensten en andere betrokkenen, het 
indienen van zienswijzen op gemeentelijke voorstellen, het volgen van het politieke proces 
in de PMA’s en raadsvergaderingen en het, waar nodig, inspreken op die vergaderingen. 
 
Herontwikkeling Julianalocatie 
Op 8 maart 2018 werd door de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Julianalocatie 
vastgesteld. Het plan behelst de bouw van zo’n 90 “grondgebonden” woningen, een 
zorgcomplex met 132 gestapelde zorgwoningen en een gebouw met eerstelijns 
zorgvoorzieningen. De prikpoli, die aanvankelijk ook in het plan zou worden ondergebracht, 
is elders in de wijk gehuisvest. In de PMA van twee weken eerder hadden wij, mede namens 
de wijkraad Brink & Orden, zowel schriftelijk als mondeling onze zienswijze ingebracht. Die 
kwam erop neer dat we ons in het plan kunnen vinden maar dat er meer kan worden gedaan 
om het groene karakter van de wijk te behouden. We deden daarvoor enkele voorstellen die 
deels gehonoreerd zijn. Nadat enige bezwaar- en beroepsprocedures waren afgerond werd 
na de zomer met de bouw begonnen. Sindsdien houden wij contact met de bouwers om 
eventuele problemen tijdig te bespreken. 
 
Bestemmingsplan AGOVV 
Op 8 februari 2018 werd na jaren van overleg door de gemeenteraad het bestemmingsplan 
voor het AGOVV-terrein vastgesteld. Belangrijke punten daarin zijn voor de betrokken 
wijkraden Brink & Orden en De Sprengen en de wijkvereniging Berg en Bos de beperking van 
de bezoekerscapaciteit en tribunes, inkorting van de lichtmasten naar 15 meter en de 
bepaling dat alleen veldsporten (niet bedrijfsmatig) zijn toegestaan. Afgesproken is dat een 
aantal zaken nog zullen worden vastgelegd in een convenant, dat zal worden afgesloten 
tussen AGOVV en de wijkraden. Daar is het nog niet van gekomen. 
 
Burgerparticipatie 
In december 2017 bracht een werkgroep vanuit de gemeenteraad een notitie uit genaamd 
Samen voor Apeldoorn. In deze notitie wordt geschetst hoe de inwoners van Apeldoorn en 
andere belanghebbenden (bedrijven en zo) onder de noemer Burgerparticipatie meer 
invloed op het gemeentelijk beleid zouden kunnen uitoefenen. Verschillende scenario’s 
komen daarin aan de orde onder meer een scenario, waarin iedereen die iets te melden 
heeft dat kan doen en waarin de dorps- en wijkraden geen bijzondere positie meer hebben. 
Waarin deze worden beschouwd als “één van de velen”. De meeste dorps-en wijkraden, 
waaronder onze wijkraad, zijn van mening dat in zo’n scenario hun bestaansrecht 
verdwenen is. Immers, dat bestaat bij de gratie van het feit dat de gemeente deze 
organisaties expliciet erkent als gesprekspartner bij zaken die het dorp of de wijk aangaan en 
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zichzelf daarom de verplichting oplegt hen bij deze zaken te raadplegen. Een bijzondere 
positie dus, die nu is vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Nadat langere tijd 
inhoudelijke brieven en verzoeken van dorps- en wijkraden om overleg door de 
gemeenteraad zijn genegeerd heeft uiteindelijk eind 2018 overleg plaatsgevonden en is 
afgesproken dat de dorps- en wijkraden bij de verdere invulling van de plannen worden 
betrokken. Inmiddels heeft de  gemeenteraad wél voor het bovengeschetste scenario 
gekozen en de voor dit onderwerp verantwoordelijke wethouder opgedragen de zaak verder 
uit te werken. Dat doet hij nu in samenspraak met de dorps- en wijkraden. We wachten af 
waar dit toe leidt. 
 
Begraafplaats Soerenseweg 
Ook in het verslagjaar hadden we regelmatig overleg met de ambtelijke diensten over de 
begraafplaats aan de Soerenseweg. Met name de begaanbaarheid van de paden is een 
terugkerend punt van zorg. Het overleg heeft er toe geleid dat in 2018 het hoofdpad van 
west naar oost is voorzien van afvangputten voor het water en van een vaste laag van 10 cm 
verharding. Dit als een eerste begin van de verbetering van de begaanbaarheid. Het nemen 
van verdere maatregelen blijft noodzakelijk en zal onze aandacht houden. 
Voorts is eind 2018 een onderzoek van start gegaan om een nieuw beheerplan op te stellen 
voor deze begraafplaats. 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.  
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, gemaakt. In het afgelopen jaar 
zijn vele vrijwilligers weer actief betrokken geweest bij het onderhoud op de begraafplaats. 
Een jaarverslag daarvan vindt u op onze website. 
 
Herontwikkeling Westpoint 
Nadat in 2016 de plannen om op de locatie van Westpoint een supermarkt te vestigen door 
de gemeenteraad waren afgeblazen ging de projectontwikkelaar zich richten op handhaving 
van het gebouw en de vestiging daarin van een kleine honderd appartementen voor de 
sociale verhuur. Aanvankelijk leek het erop dat dit voor het grootste deel kleine 
appartementen voor één-persoonshuishoudens zouden worden. Een comité van 
omwonenden maakte daar op voorhand bezwaar tegen omdat men overlast vreesde van de 
categorie bewoners - veelal jongelui - die voor die appartementen in aanmerking zouden 
komen. Die vrees werd ingegeven door ervaringen met andere appartementsgebouwen in 
de buurt. Ook had men er geen vertrouwen in dat de overlast-gevende activiteiten 
(rondhangende jeugd, drugsgebruik etc.) die thans rond het gebouw plaatsvinden tot het 
verleden zouden gaan behoren. De drie betrokken wijkraden Brink & Orden, Centrum en De 
Sprengen (het gebouw ligt wat de wijkraden betreft op een “drielandenpunt”) besloten zich 
bij het eerste bezwaar van het bewonerscomité aan te sluiten. Dit werd per brief en in een 
gesprek met de verantwoordelijke wethouder aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt. 
In die brief en in dat gesprek werd er tevens voor gepleit de herinrichting van de openbare 
ruimte rond het pand - deels in handen van de projectontwikkelaar en deels in handen van 
de gemeente - integraal aan te pakken. Eind 2018 presenteerde de projectontwikkelaar een 
plan dat voorziet in de realisatie van 80 driekamer appartementen voor gezinnen en 14 
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tweekamer appartementen. Hiermee is dus aan het belangrijkste bezwaar tegemoet 
gekomen. De drie wijkraden hebben dan ook laten weten zich in het plan te kunnen vinden. 
 
Bolt-locatie 
Op 31 mei 2018 werd het bestemmingsplan Koning Lodewijklaan/Saturnusstraat (Bolt-
locatie) door de gemeenteraad vastgesteld. Door omwonenden werden zeven zienswijzen 
ingediend waarvan er een aantal kon worden gehonoreerd. Het plan behelst de bouw van 13 
rijwoningen en 2 woningen van het type twee onder één kap. Omdat er geen bezwaar werd 
aangetekend tegen de plannen werd het bestemmingsplan na het verstrijken van de 
bezwaartermijn definitief. Na de zomer is men begonnen met de sloop van de fabriek. 
 
Verkeersproblematiek Apeldoorn West 
Door de gemeente is in 2017 een project gestart dat moet leiden tot een structurele 
oplossing van de verkeers- en parkeerproblematiek aan onze kant van Apeldoorn als gevolg 
van de aanwezigheid van de veel bezoekers trekkende attracties. Met alle denkbare partijen, 
waaronder de wijkraden, wordt gesproken teneinde een oplossing te vinden die kan rekenen 
op een zo breed mogelijk draagvlak. Ook wij hebben als wijkraad De Sprengen in de loop van 
2018 een aantal malen onze input daarvoor geleverd. Samen met de andere betrokken 
wijkraden zien wij vooralsnog als de beste oplossing een voorziening voor parkeren buiten 
de wijk. Een transferium dus. Na de zomer bleef het een tijd stil waar het de voortgang van 
dit project betreft. Inmiddels is duidelijk geworden dat men intern bij de gemeente 
vraagtekens ging zetten bij de aanpak van het project en het verdere verloop daarvan 
hetgeen geleid heeft tot een vervanging van de projectleiding. Nu is men voornemens om op 
basis van het tot nu toe verzamelde materiaal de gemeenteraad concrete voorstellen voor 
te leggen. Als wijkraden hebben wij er bij de nieuwe projectleiding nadrukkelijk op 
aangedrongen bij het formuleren van die voorstellen betrokken te worden.  
 
Activiteiten van de wijkraad ter bevordering van de onderlinge betrokkenheid en de 
samenhang binnen de wijk 

Activiteiten in het sociaal-maatschappelijk domein 
In 2018 werd de ingezette koers om samen te werken met verschillende zorg- en 
welzijnsorganisaties doorgezet. We hielden een aantal keren een bijeenkomst waar 
verschillende activiteiten werden uitgewisseld en afgestemd. Ook werd in zo’n bijeenkomst 
het thema en de invulling van de Burendag vastgesteld. De instellingen weten elkaar goed te 
vinden, maar toch blijkt dat er zo af en toe een zetje gegeven moet worden om het contact 
in stand te houden en gebruik te maken van elkaars expertise. 
We hebben in 2018 meer de digitale kanalen ingezet om activiteiten aan te kondigen. Zo 
werden Twitter, Facebook en Nextdoor ingezet om oproepen te doen en activiteiten aan te 
kondigen. Zeker Nextdoor resulteert in meer betrokkenheid in de buurt; de drempel om 
hulp te vragen lijkt hiermee lager en het medium wordt ingezet op meerdere gebieden. 
 
Burendag 
Burendag vond in 2018 plaats op zaterdag 22 september. Voorafgaand hieraan vond op 
donderdag 20 september een pre-party plaats bij kindercentrum Roezemoes, waar een 
aantal wijkbewoners op bezoek ging voor een high-tea en Oudhollandse spelletjes. 
Op de Burendag zelf liet, in tegenstelling tot voorgaande jaren, het weer het behoorlijk 



 

 - 6 - 

afweten. 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. 
Dit jaar deed voor het eerst woonhuis September mee, een prachtige woning aan de Loolaan 
voor ouderen met geheugenproblemen. Zij hielden een high tea 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. 
 
Straatfeesten 
Wat betreft straat- en buurtfeesten wordt er nog niet veel gebruik gemaakt van de 
ondersteuning van de wijkraad. Er is op dit moment ook geen straat in de wijk meer die 
meedoet aan de Nationale Buitenspeeldag. 

Overige activiteiten 
 

Overig grijs, groen en verkeer in de wijk 
Met de gemeente is, soms samen met andere wijkraden, overleg geweest over onder meer 

 Herijking Wegenonderhoudsprogramma “Wegenonderhoud 2019 en verder” 
 Per kwartaal overleg met wijkbeheer m.b.t. aanplant van groen en onderhoud van de 

openbare ruimte 
 Parkeervisie, beleidsregel parkeren en parapluherziening parkeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Wateroverlast op diverse punten in de wijk 
 Onderzoek voor een nieuw beheerplan begraafplaats Soerenseweg 
 Overlast van vrachtverkeer van en naar Stadhoudersmolen. 
 Verkeer en activiteiten rondom park Berg en Bos met Accres 
 Plaatsing van snelheidsdisplays, de beoordeling van de meetresultaten en de 

handhaving van de snelheid in de wijk. 

Inbraakpreventie avond 
Op dinsdag 2 oktober werd in samenwerking met de wijkraad De Naald, de gemeente, de 
THOR en de politie in Orpheus een inbraakpreventie avond gehouden voor de bewoners van 
de twee wijken. Een voormalige inbreker was de middag, voorafgaand aan de bijeenkomst, 
samen met de wijkagent beide wijken doorgelopen en deed vervolgens verslag van hetgeen 
hij aan inbraakgevoelige situaties was tegengekomen. Hij gaf de toehoorders daarbij nuttige 
tips over de wijze, waarop men het risico op inbraak kan verkleinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Communicatie 

 

Wijknieuws 
In het verslagjaar zijn de nummers 65 t/m 68 uitgebracht. De redactie werd gevormd door 
twee schrijvende redacteuren en een fotograaf. De functie van hoofdredacteur werd ook dit 
jaar weer ingevuld door de voorzitter en de secretaris. Aan het eind van het jaar werd door 
de redactie overlegd met de vormgever over het uiterlijk van het blad. Dat resulteerde in 
een aantal kleine veranderingen/verbeteringen die in het nieuwe jaar worden doorgevoerd. 
 
Website en Nieuwsbrieven 
De website wordt regelmatig voorzien van belangrijke informatie t.b.v. de bewoners van de 
wijk. Via Facebook en Nextdoor worden koppelingen gemaakt om de lezers enthousiast te 
maken voor het bezoeken van webpagina. 
In het afgelopen jaar is de website door ca. 1.000 geïnteresseerde bezoekers bekeken. Meer 
dan de helft bekijkt doelgericht meerdere pagina's. 
Door het gebruik van Nextdoor is er slechts 2 x een nieuwsbrief verschenen die verstuurd 
werd aan 294 e-mail adressen die bij de wijkraad bekend zijn. 
  
Social media 
In toenemende mate vindt de communicatie binnen de samenleving plaats via social media.  
Daarom hebben wij in het verslagjaar deze media, met name Facebook en Nextdoor, nog 
meer dan voorheen ingezet voor communicatie met de wijkbewoners. Nextdoor is een 
besloten sociaal netwerk voor de buurt. Een goede manier om op de hoogte te blijven van 
wat er in de buurt gebeurt. Men kan berichtgeving beperken tot de inwoners van onze wijk 
De Sprengen. Men kan het bereik ook groter maken en uitbreiden naar de bewoners van de 
12 omliggende buurten. De secretaris doet dat nog wel eens als door hem 
gecommuniceerde nieuwsfeiten of ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Binnen onze 
wijk zijn inmiddels ruim 1.000 deelnemers aangesloten. Dat is 27 % van de huishoudens in 
De Sprengen. 
 
Contactpersonen 
Voor 2018 hadden we ons als bestuur van de wijkraad voorgenomen (zie het 
Activiteitenplan 2018) om een netwerk van contactpersonen op te bouwen om daarmee in 
voorkomende situaties op eenvoudige wijze snel inzicht te kunnen krijgen in wat in een 
straat of buurt leeft. Bijvoorbeeld n.a.v. een actualiteit. Bij nader inzien hebben we daarvan 
afgezien. Het zou een extra registratiesysteem met persoonsgegevens met zich brengen – 
die dan weer AVG-proof zou moeten zijn - terwijl we als bestuursleden gezamenlijk zoveel 
mensen in de wijk kennen dat daarmee in feite al een dekkend systeem bestaat. 
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Organisatie van de wijkraad 
 

Algemeen 

Op 4 april 2018 vond de jaarlijkse algemene vergadering plaats waarin het bestuur 
verantwoording aflegde over het gevoerde beleid. Eén bestuurslid trad af i.v.m. verhuizing 
naar een adres buiten de wijk en twee bestuursleden werden voor een tweede termijn 
benoemd. Nog diezelfde avond meldde zich, na de vergadering, een van de aanwezigen zich 
als kandidaat-bestuurslid. Evenals dat in voorgaande jaren het geval was werd de 
vergadering gevolgd door een informatiemarkt waarop personen en organisaties in de wijk 
zich presenteerden. Ook waren vertegenwoordigers van diverse politieke partijen aanwezig 
alsmede de wijkagent en de stadsdeelmanager. 
Het bestuur kwam in 2018 zesmaal bijeen. Voor wijk overstijgende zaken werd in dit jaar 
viermaal overlegd met de wijkraden van omliggende wijken in het Platform Noordwest. Met 
andere dorps-en wijkraden vond incidenteel overleg plaats rond zaken met een 
gemeenschappelijk belang. 
In de loop van het jaar verliet één redacteur van het Wijknieuws de wijkraad i.v.m. drukke 
werkzaamheden. Inmiddels is daarvoor vervanging gevonden. 
 
AVG 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit 
is een Europese verordening die regelt hoe met persoonsgegevens dient te worden 
omgegaan. Onder meer moeten organisaties, die persoonsgegevens verwerken, een 
verklaring opstellen waarin zij aangeven welke gegevens zij verwerken en hoe zij daarmee 
omgaan. Een zogenoemd privacy statement. Wij hebben als bestuur zo’n verklaring 
opgesteld en op de website geplaatst. 
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Personele bezetting 
 
Op 31 december 2018 was de personele bezetting van de Wijkraad als volgt: 
 
                                                           
                                                         Bestuur 
 

  Voorzitter   Rob Jerphanion  
  Bilderdijklaan 1 
  7314 PA Apeldoorn 
  055-3559902 / 06-52633181 
  rob.jerphanion@wijkraaddesprengen.nl 

  Secretaris   André Staal 
  Schuttersweg 61 
  7314 LD Apeldoorn 
  055-3556571 
  info@wijkraaddesprengen.nl 

  Algemeen bestuurslid 
  Penningmeester 

  Koos van Elderen 
  Soerenseweg 53 
  7314 JE Apeldoorn 
  055-3556266 
  koos.vanelderen@wijkraaddesprengen.nl 

  Algemeen bestuurslid 
  Portefeuille Sociaal domein 

  Mariëlle Kloosterman 
  Planetenlaan 77 
  7314 KC Apeldoorn 
  055-3550509 
  marielle.kloosterman@wijkraaddesprengen.nl 

  Kandidaat- bestuurslid 
   
 

 Quentin van der Pan 
 Smaragdstraat 19 
 7314 HE Apeldoorn  
 06-51477427 
 quentin@wijkraaddesprengen.nl 
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                                                     Medewerkers 
 

 
 
  Hoofdredacteur Wijknieuws 

   
 
  Vacant 

 
 
  Redacteur Wijknieuws 

   
 
  Vacant 

 
 
  Redacteur Wijknieuws 
 

  Joyce Snel  
  Bosweg 69 
  7314 HB Apeldoorn 
  055-5216715 
   joyce.snel@wijkraaddesprengen.nl  
 

 
 
  Redacteur Wijknieuws 
 

  Marco Lindhout  
  Middellaan 25 
  7314 GB Apeldoorn 
  06-38903553 
  marco.lindhout@wijkraaddesprengen.nl 

 
 
  Webmaster 
 

  Peter Kroonstuiver 
  Schuttersweg 71 
  7314 LD Apeldoorn 
  055-3558104 
  webmaster@wijkraaddesprengen.nl 
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