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B I S T E R B O S C H  M A K E L A A R D I J . . .
bij u om de hoek, dus kom gerust eens buurten!

Bisterbosch Makelaardij is samen met Bisterbosch Financieel Adviseurs een 
full-service kantoor. Als onafhankelijk specialist in hypotheken, pensioenen 
en financiële planning bemiddelt Bisterbosch Financieel Adviseurs voor een 
groot aantal banken en verzekeraars. Samen vormen wij een sterke 
combinatie met korte communicatielijnen en zeer persoonlijke begeleiding, 
waarbij de klant centraal staat.

F INANCIEEL  ADVISEURS

tel.: 055-3553893
financieel@bisterbosch.nl
www.bisterbosch.nl

M A K E L A A R D I J

tel.: 055-3553578
info@bisterbosch.nl 
www.bisterbosch.nl
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Het zijn rare tijden. Hoewel gepensioneerd
moest ik tot voor kort iedere ochtend in
mijn agenda kijken welke activiteiten er
die dag weer op het programma stonden.
Als het niet het bezoek aan de sportschool
was dan was het wel een bespreking op
het stadhuis over het een of ander of een
afspraak met collega-bestuurders van een
andere wijkraad. Of de tweewekelijkse
bijeenkomst in de avonduren van de
serviceclub waar ik lid van ben. Niets van
dat alles. Als ik mijn agenda nu zou
weggooien zou er helemaal niets verkeerd
gaan.
Het verbaast mij altijd weer hoe snel
mensen weten in te spelen op plotseling
veranderende omstandigheden. Het is
mooi om te zien hoe bijvoorbeeld onderne-
mers, die van de ene op de andere dag hun
complete omzet zien wegvallen, “corona-
gerelateerde” kansen zien om alsnog wat
geld te verdienen. Horeca-ondernemers die
maaltijden aan huis gaan bezorgen of
winkeliers die afhaal drive-ins organiseren.
Maar ook hoe wijkbewoners, meer dan
voorheen, oog krijgen voor kwetsbare
straat- en buurtgenoten en met het doen
van boodschappen, af en toe een praatje
op afstand en soms met een bloemetje
proberen de situatie voor hen wat te verbe-
teren. Het geeft aan dat het met de
geïndividualiseerde samenleving, waarin
het “ieder voor zich” principe hoogtij viert,
gelukkig nog wel meevalt.

Ronduit jammer vind ik het feit, dat veel
van de geplande festiviteiten rond 75 jaar
bevrijding moest worden afgeblazen.
Sommige daarvan zijn naar het najaar
verplaatst en andere naar het volgend jaar.
Gelukkig hebben we de verhalencyclus
over de oorlogstijd in onze wijk kunnen
afmaken. We hadden ons voorgenomen in
vier achtereenvolgende nummers van ons
Wijknieuws, te beginnen in september
2019, mensen aan het woord te laten die
gedurende de bezettingsjaren in onze wijk
De Sprengen woonden. Om van ze te horen
hoe het gewone, dagelijkse leven er in die
jaren uitzag. Dat is dus gelukt. In het voor u
liggende nummer staat het vierde, en voor-
alsnog laatste, verhaal in die serie.
Toen we eraan begonnen dachten we dat
de grootste uitdaging zou zijn die mensen
te vinden. Ze moesten immers op een
respectabele leeftijd zijn. Maar dat viel
alleszins mee. Twee van hen wonen
gewoon om de hoek. En dan ook nog (of
weer) in het huis waar hun herinneringen
uit die tijd zich afspelen.
Enfin, u kunt het vierde verhaal in deze
cyclus lezen op bladzijde 4 van dit nummer.
Deze keer opgetekend uit de mond van
iemand die Apeldoorn al langere tijd gele-
den verruilde voor Noord Brabant.

Rob Jerphanion
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Kees Peters werd in januari 1940
geboren op de Schuttersweg 63. Hij
deelt graag de oorlogsherinneringen
van zijn vader, Jan Peters, aangevuld
met enkele eigen herinneringen. 

We woonden op de Schuttersweg 63, op
het stuk wat ‘de bult’ heette. Daar lag de
weg zelf wat lager dan de huizen en hun
voortuinen. Tussen die voortuinen en de
straat lag nog een flinke verharde strook
zand met meerdere bomen. Als kinderen
konden we op die strook prima spelen. Ons
gezin had veel contact met alle buren, het
was één grote kennissenkring van lui die
elkaar konden vertrouwen. Dat vertrou-
wen was belangrijk want de Duitse
overheersing was niet mis en werd hoe

langer hoe erger naarmate het slechter
ging met Duitsland op hun gevechtsterrei-
nen in Europa en Rusland. Je moest echt
oppassen met wat je zei, want de verra-
ders sliepen niet. Op een gegeven moment
moesten de radio’s worden ingeleverd,
omdat de bezetter niet wilde dat we naar
de Engelse radio konden luisteren. Toen
werd bakker Kleuver, op de hoek van ons
rijtje huizen, de vaste verzamelplek: regel-
matig kwam een stel mannen hier op de
zolder stiekem bij elkaar om toch naar de

radio te luisteren die was verstopt achter
het dakbeschot.

Schieten op de was
Mijn vader was onderwijzer op een school
die vlakbij het station lag. Mijn moeder
was eigenaresse van Parfumerie Apollo
aan de Hoofdstraat. Naarmate de oorlog
langer duurde werd er steeds minder
verkocht. De voorraden werden amper
aangevuld omdat de ingrediënten ontbra-
ken om producten te maken. Het enige wat
goed liep waren houten tandenborstels
van eigen fabricaat. De houten handvatten
werden gemaakt door ome Bertus van de
Pavert en op de Wilhelminastichting (een
revalidatie-werkplaats, later samengegaan
met de Vlaswiek) werden er de borstels
ingetrokken.

Op het stuk Staringlaan voorbij de
Huygenslaan, toen nog een lang pad in
bosachtig gebied, woonde een Duitse offi-
cier met zijn vrouw en twee zonen. Die
knapen schoten voor hun plezier op de was
die in de tuinen van de huizen op de
Schuttersweg te drogen hing. Mijn moeder,
dochter van een Duitse, ging verhaal halen
bij hun ouders. Ik weet nog dat zij totaal
ontdaan thuiskwam. De vader had in haar
bijzijn die jongens een fikse afstraffing
gegeven, zo erg had ze nog nooit meege-
maakt. Het probleem was dan ook vanaf
dat moment voorbij.

Grote mond
In de oorlog kroop je soms door het oog
van de naald. Eind 1944 kwam de oproep
dat alle mannen onder de 60 zich op het
Marktplein moesten melden voor tewerk-
stelling in Duitsland. De scholen waren
intussen gesloten, dus mijn vader had geen
vrijstelling meer. Wie zich niet meldde
werd bedreigd met straffen, zowel voor
zichzelf als voor zijn gezin. Bij ons op de
bult op de Schuttersweg bleef nagenoeg
iedereen thuis. Mijn vader was op een
slaapkamer boven en kneep hem behoor-
lijk toen er inderdaad Duitse soldaten
verschenen in de straat. Die begonnen met
hun huiszoekingen, maar bij het tweede
huis zagen ze buiten een goede fiets staan.
Die wilden ze wel hebben. De vrouw des
huizes aldaar, mevrouw Berenschot, was
echter half Duits. Ze gaf de soldaten duide-
lijk te verstaan dat ze kwamen om mannen
te zoeken, niet om fietsen te vorderen.

Daarop gingen de soldaten een meerdere
halen om hun gelijk te krijgen.

In de tussentijd kwam er wéér een groepje
soldaten aan de deur bij mevrouw
Berenschot. Zij gaf direct een grote mond
in vlekkeloos Duits, of ze nou de hele dag
voor hen klaar moest staan en dat ze hier
al waren geweest. De soldaten dropen af
en stonden besluiteloos op straat. Toen
zagen ze mijn moeder voor het raam staan,
die met angst in het hart het tafereel had
gevolgd. Ze wezen op het hele rijtje huizen
en gebaarden vragend of daar al soldaten
waren geweest? Moeder knikte ‘ja’ en met
een zucht van verlichting zag ze de solda-
ten weglopen... De straat bleef op die
manier gespaard voor huiszoekingen en
het wegvoeren van vele mannen.

Neerstortende bomen
Gas en elektriciteit waren vanaf herfst
1944 afgesloten, alles moest gebeuren op
een klein noodkacheltje. Een hongerwinter
zoals in het westen van het land hebben
we hier gelukkig niet gehad. Het was wel
allemaal schraal. Een tijd haalden we rogge
bij de Anklaar, die maalden we fijn in de
koffiemolen om pap van te koken. De laat-
ste maanden haalden we dagelijks ‘dikke’
soep bij de gaarkeuken op de
Schuttersweg, waar je altijd voor in de rij
moest staan. Kolen waren met moeite te
krijgen. Toen de bezetter ineens alle voorra-
den bij de kolenboeren hadden gevorderd,
bleef er maar één brandstof over: hout van
gekapte bomen. Op een dag had de

De oorlog op ‘de bult’ van de Schuttersweg
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gemeente een groot stuk bos vrijgegeven
om daar bomen te kappen. Ik ging mee, als
vijfjarige, met mijn vader en diverse
mannen uit de buurt. We waren niet de
enigen. Het was er levensgevaarlijk: links
en rechts stortten krakend de bomen neer.
Ter plekke zaagden we onze boom aan
stukken en zwoegden ermee naar de
Schuttersweg op een geleende handkar. 

Vlag in de kerktoren 
Op 12 april 1945 stonden de Canadezen aan
de andere kant van het kanaal, maar ze
kwamen er niet overheen omdat de
Duitsers de bruggen erover hadden opge-
blazen. De Canadezen schoten vier dagen
lang over het kanaal heen. Met hun laatste
munitie, maar dat wist toen niemand. Die
vier dagen zaten we in de schuilkelder
onder ons huis terwijl de Canadese grana-
ten over ons heen floten en ook in de buurt
insloegen. De vierde dag schreeuwde
iemand ons toe dat de Duitsers weggetrok-
ken waren en de Canadezen Apeldoorn
binnentrokken. Dat kon mijn vader pas
geloven toen hij het rood-wit-blauw aan
de toren van de Grote Kerk zag wapperen.

De lange stoet Canadese voertuigen die
over de Jachtlaan langs trokken zie ik nog
zo voor me, dat maakte als kleine jongen
diepe indruk op mij. Iedereen ging ook naar
het dorp om de bevrijding te vieren.

Mijn vader ging weer les geven, aan een
gecombineerde klas in het kostershuis aan
de Hoofdstraat. Het was een chaotische
tijd vlak na de oorlog, de leerlingen waren
nog ‘wild’ en het was al een prestatie als je
als leraar kon voorkomen dat ze rookten in
het klaslokaal. “Het geboefte had meer
sigaretten dan ik”, zei mijn vader. Die
kregen ze van de soldaten, plus nog allerlei
snoeperij erbij.

Verstopt in de stoel
Na de capitulatie kwam een groep Schotse

geniesoldaten vaak oefenen op de schiet-
baan achter ons huis. Mijn vader legde
contact met hun leider en nodigde hem
uit om ’s avonds langs te komen. Dat deed
de Schot regelmatig. De sigaretten en
snoep, die hij bij het eerste bezoek wilde
geven, werden beleefd geweigerd door

mijn vader. Maar toen hij vertrokken was
vond mijn vader alles terug op de stoel
waarop hij had gezeten, verstopt onder een
krant. Daarna lagen de traktaties altijd in
de keuken op het aanrecht. Mijn vader
heeft toen verder maar niet meer gepro-
testeerd. De stoel noemden wij kinderen al
snel ‘Mr. Barry’s stoel’. Mijn vader had
goede herinneringen aan de avonden die
ze samen doorbrachten, waarin hij boven-
dien zijn Engels kon opfrissen. Na een paar
maanden werd de groep overgeplaatst van
Apeldoorn naar Aken en kwam er een
einde aan het contact met Mr. Barry. Hoe
jong ik ook was, al met al heeft de oorlog
intense indrukken
achtergelaten. 

De Schuttersweg ontleent zijn naam aan
de schietbaan, die ooit gelegen was in de
huidige driehoek Schuttersweg/Staring-
laan/ Tesselschadelaan. Kees Peters
refereert aan deze schietbaan, die dus pal
achter hun huis lag.
Op 3 januari 1894 kocht de Apeldoornse
schutterij een stuk grond in dat gebied
dat toen de nieuwe Enk heette. Architect
C.M. Gardenier (de Gardenierslaan dankt
aan hem haar naam ) maakte destijds
een plan voor de inrichting van deze
schietbaan die, gezien vanaf het huidige
Rode Kruisgebouw, achter de panden van
de Schuttersweg richting Staringlaan
liep. Een terrein van ca. 9.000 vierkante
meter. Diverse instanties, waaronder de
Koninklijke marechaussee,
Rijksveldwachters en de Politie Sportbond
maakten ook gebruik van deze baan.
Diverse wedstrijden zijn in de loop der
jaren gehouden met zowel groot als klein
kaliber geweer en pistool. In de jaren
twintig van de vorige eeuw werd met het
opwerpen van een kogelvanger klachten
uit de buurt opgelost over de onveilig-
heid. Vanaf 1934 werden pogingen
gedaan om elders een schietbaan te krij-
gen. In 1939 werd de baan gevorderd door

het Ministerie van Oorlog en in 1940
werd de schietsport in Nederland verbo-
den door de bezetter. Na de oorlog is er
nog wel gebruik gemaakt van de baan. 
In juli 1948 zijn er zelfs nog 4 banen
geopend door de toenmalige burgemees-
ter Mr. L.A. des Tombe.

Al vanaf 1938 wilde de gemeente het
terrein ontwikkelen ten behoeve van
woningbouw. Het duurde uiteindelijk tot
1953 vóór de grond aan de gemeente
verkocht werd. Dit onder de belofte, dat
de schietvereniging (Koninklijke
Scherpschutters van de Veluwe) gebruik
mochten maken van de garnizoensschiet-
baan in het Orderbos.

Bron www.ksvdv.nl

Beyke Goris

Foto: Beeldbank Coda 

Foto: Beeldbank Coda 

Foto: Beeldbank Coda 
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“Binnen kijken bij Woodstock”

Bij ons voelt je kind zich thuis! 

Kinderopvang Snoopy & Buitenschoolse opvang Woodstock
Tesselschadelaan 2 Apeldoorn | T (055) 355 55 77

www.kinderopvang-snoopy.nl | info@kinderopvang-snoopy.nl

Snoopy en
Woodstock

Snoopy

|W
oo
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k

Snoopy | W
oodstock

SINDS 1984

 “Binnen kijken bij Snoopy”

Omdat elk mens uniek is

Afscheidshuys Kramer
Soerenseweg 71, 7314 JE Apeldoorn
Tel. 055-206 99 99  
E-mail kantoor@kramerbv.nl

www.uitvaartverzorgingkramer.nl 

Uitvaartbegeleiding 
met liefde en aandacht.
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Herman Kattemölle had ze allemaal gezien, de theaters in
Nederland, behalve Carré. Ik kan me niet voorstellen hoeveel
dat er zijn. Samen kennen we ons Orpheus en het Leids
theater. Ik alleen van kijken, hij vooral van doen. In de zevende
week van de lockdown luister ik naar het verhaal van deze
wijkbewoner van de Huijgenslaan, die sinds kort onze
stadsdichter is.

Tijdens het gesprek blijkt al gauw dat ik spreek met een theater-
en onderwijsman in hart en nieren. “Ik had twee banen. Soms
kwam ik om 2 uur ‘s nachts thuis uit het theater en moest ik er ’s
morgens om 7 uur weer uit voor school.” Zijn verhaal komt vanzelf
op gang. Verhuizen uit de Randstad, ergens 20 jaar terug. Net als
ik. De buurt waaruit hij met z’n gezin vertrok klonk als een zwem-
bad. Zoveel geluid was er. Apeldoorn was een prima nieuwe stek,
temeer omdat je daar ook ’s avonds om elf uur nog piano kon
spelen zonder iemand lastig te vallen. Toetsenist en blazer. De
verhalen vliegen over tafel. Over liedjes schrijven, theater maken,
musicals. Over het  onderwijscabaret waarmee hij heel het land
door trok. Met zijn functie, onder meer van directeur van de
Koningin Wilhelmina School, viel dat goed te combineren. 

Ziek
De ernst komt even terug in het gesprek als hij vertelt over de
ziekte van Kahler (kanker) die zich drie jaar terug bij hem manifes-
teerde. Een behandeling volgde en nu gaat het boven verwachting
goed. Ik begrijp dat de statistisch slechte prognose niet is uitgeko-
men.  Ook in die periode van ziekenhuisbezoek staat het schrijven
niet stil. Een 14-tal liedjes schrijft en zingt hij over de ziekte die
hem is overkomen en de behandeling die volgde. Geen Blog maar
een Zlog, met de z van zingen. Het verwerken van alles wat je
meemaakt gaat dan beter, vertelt hij.  Bijvoorbeeld dat je leven
afhangt van een zakje met bloed dat je in je hand houdt.

Dichtcursus
Na deze periode neemt Herman deel aan een dichtcursus hier in
Apeldoorn, bij Ingrid Blijenberg. Die vraagt hem wat hij bij haar
komt leren. Om aan dit knutselen met woorden nog wat te verbe-
teren, is zijn antwoord. Dit was in 2019, het jaar waarin de
gemeente weer een nieuwe stadsdichter zocht. Ingrid attendeert
hem op de komende vacature en in januari 2020 werd Herman de
nieuwe stadsdichter van Apeldoorn. Op https://www.apeldoorndi-
rect.nl/cultuur/ kunt u hierover meer lezen. Onder meer dat dit
niet zonder twijfel ging bij Herman.

Dit past heel goed
Ik lees op internet zijn gedichten Maple leaf in Apeldoorn, 75 jaar
ooggetuige en Een hartelijk welkom (voor burgemeester Ton
Heerts). “Ik wil een breed publiek bereiken. Gedichten schrijven die
direct aanspreken: Licht van toon, maar met enige diepgang”. Ook
buiten het gemeentehuis weten ze hem te vinden als dichter-
schrijver. Zoals voor het Leger des Heils en voor een mogelijke
dichtopdracht voor de jaarmarkt in Ugchelen. Wijkvereniging Berg
en Bos vroeg hem een gedicht te maken voor hun 40-jarig jubi-
leum. Herman wil zijn lezers prikkelen. Een beetje cynisme en
spotlust zijn hem niet vreemd. “Dat zit in me!”

Binnen
Corona houdt veel mensen binnen en ook onze stadsdichter. “Het
liefst banjer ik door de stad met een paar mensen en kijk rond om
ideeën op te doen, maar dat gaat nu niet.” Ook de voordracht van
zijn gedicht voor Berg en Bos is al verschoven naar september. “Het
doet me denken aan mijn drie weken in isolatie in het ziekenhuis
voor de beenmergtransplantatie. Maar toch ook nu past de functie
van stadsdichter heel goed bij me, concludeert hij. Het is heel
divers en geeft me energie.

Meer lezen?
Meer lezen kan. Bijvoorbeeld het gedicht over de 75e herdenking
van de bevrijding van Apeldoorn op 17 april, of over de schaapsher-
der van Hoog Buurlo, mocht dat er al zijn op het moment dat u
Wijknieuws kunt lezen. Het gedicht over de bevrijding vind ik
terug op Apeldoorndirect.nl. Normaal gesproken brengt de
gemeente Apeldoorn de gedichten in kaartvorm uit, maar door de
coronacrisis staat dit even stil. Hiervoor zou Hermans gedicht
“Ooggetuige” als eerste voor in aanmerking komen. Van gedichten
van vorige dichters zijn bij Coda, de bibliotheek en boekhandels
kaarten beschikbaar geweest. Daarnaast zijn de gedichten, die in
overleg met de gemeente geschreven zijn,
natuurlijk op de website van de gemeente
terug te vinden. In het Stadsblad vult hij
eens per maand de rubriek “dichter op dins-
dag”. Nog tot eind 2021 is Herman onze
stadsdichter.

Bijzondere wijkbewoners

Onze nieuwe stadsdichter

Marco Lindhout

Zie ook:
https://www.apeldoorn.nl/ter/stadsdichter-archief
https://www.apeldoorndirect.nl
https://www.apeldoorndirect.nl/cultuur/maak-kennis-met-
herman-kattemolle-de-nieuwe-stadsdichter-van-apeldoorn-
20200126/



Zoals alle vergaderingen, bijeenkomsten,
ontmoetingen, feesten en partijen is in
verband met de coronacrisis ook de
jaarvergadering van onze wijkraad De
Sprengen komen te vervallen. De
agenda en het verdere programma van
die avond, gepland voor 8 april jl., hebt
u kunnen lezen in de vorige uitgave van
Wijknieuws.

Die jaarlijkse bijeenkomst is altijd nuttig als
platform voor interactie tussen ons als
bestuur en u als onze achterban. Interactie
over zaken, die in de wijk spelen en over de
wijze waarop die kunnen worden aange-
pakt. We bespreken die zaken altijd aan de
hand van het jaarverslag. Weliswaar is dat
verslag een terugblik op het voorgaande jaar
maar we benutten daarbij altijd de gelegen-
heid om ook de actuele stand van zaken te
melden. U kunt het jaarverslag vinden op de

website onder https://www.wijkraadde-
sprengen.nl/jaarverslag-2019/. De actuele
stand van zaken in de verschillende onder-
werpen kunt u altijd lezen in de rubriek
“Actuele zaken” in dit Wijknieuws.

Daarnaast wordt u op de jaarvergadering
meestal bijgepraat over een actueel thema
- dat zou deze keer gaan over het verduur-
zamen van woningen - en kunt u onder het
genot van een drankje en een hapje praten
met uw medewijkbewoners en de aanwe-
zige ambtenaren en politici. Dat is dus
allemaal niet doorgegaan.
We gaan ervan uit dat we op enige termijn
deze draad weer kunnen oppakken.
Dat ik op deze plaats nog even stil sta bij
de gecancelde jaarvergadering heeft als
reden, dat door het afblazen van die verga-
dering we een aantal formele besluiten
niet hebben kunnen nemen.

Het gaat daarbij in de eerste plaats om de
financiële stukken. In de jaarvergadering
wordt u altijd het financiële verslag ter
goedkeuring voorgelegd vergezeld van het
verslag van de Kascommissie. Samen met
het jaarverslag kunnen deze stukken u
vervolgens als vergadering aanleiding
geven tot het déchargeren van het bestuur
voor het gevoerde beleid. Dat betekent dat
u dat beleid goedkeurt en dat daar later
niet meer op kan worden teruggekomen.
Voor ons altijd een hele geruststelling!
Inmiddels is het financiële verslag en het
jaarverslag wél alvast verzonden naar de
gemeente als onze subsidieverstrekker. Dit
onder de afspraak, dat de hiervoor
geschetste procedure op de eerstvolgende
jaarvergadering alsnog gevolgd zal
worden.
Verder liep de zittingstermijn af van mij als
voorzitter en van André Staal als secretaris.
Wij stelden ons beiden herkiesbaar. Er
hadden zich binnen de daarvoor geldende
termijn geen andere kandidaten voor het
bestuur beschikbaar gesteld. Daarom zijn
André en ik maar gewoon doorgegaan met
waar we mee bezig waren. U kunt dat in de
eerstvolgende jaarvergadering, als u dat
wilt uiteraard, legaliseren.
Mariëlle Kloosterman had aangegeven het
bestuur te gaan verlaten. Wij hadden als
bestuur op passende wijze afscheid van
haar willen nemen. Nu dat niet gaat stellen
we ook dat uit tot de eerstvolgende gele-
genheid. Tot die tijd blijft zij als lid van het
bestuur functioneren.

Rob Jerphanion
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De wijkraad in coronatijd

Jaarvergadering geschrapt

Wijknieuws en website: ook voor uw kopij
Het Wijknieuws en de website zijn niet alleen voor de wijkraad, maar ook voor de wijk-
bewoners. Heeft u een artikel of idee voor het Wijknieuws of een bericht voor de
website? Laat het de redactie weten. 

Kopij voor Wijknieuws 75 kunt u uiterlijk 01 september 2020  inleveren bij de wijkraad.

Voor het plaatsen van artikelen en berich-
ten gelden de volgende spelregels:
ö U moet in de wijk wonen, er uw bedrijf
hebben of  een andere specifieke rela-
tie met de wijk hebben.

ö Uw kopij moet in het bijzonder betrek-
king hebben op de wijk of specifiek
gericht zijn op de wijkbewoners. 

ö Kopij van algemene aard wordt niet
geplaatst.

ö Kopij mag geen commercieel oogmerk
hebben.

ö De redactie behoudt zich het recht voor
kopij in te korten.

ö De redactie beslist of kopij wordt
geplaatst.
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Van de stadsdeelmanager

Aan de stekker
Meer en meer rijden we met elektrische auto's. Dat is mooi om
de uitstoot en het geluid in de stad terug te dringen, maar al
die auto's moeten wel ergens worden opgeladen. En omdat
niet iedereen gelegenheid heeft dat op eigen terrein te doen,
plaatsen we als gemeente laadpalen aan de openbare weg.
Fijn voor de bezitters van een e-auto, maar soms wel lastig,
omdat die plekken dan niet meer beschikbaar zijn voor
mensen met een andere auto. En op plekken waar sowieso al
niet heel veel parkeerruimte is, zoals ook in delen van De
Sprengen, is dat extra lastig. Hoe gaat de gemeente met dat
vraagstuk om?

De gemeente heeft haar beleid om aanschaf of gebruik van elektri-
sche auto's te bevorderen vastgelegd in de Verkeersvisie 2016-2030
en de Parkeervisie (maart 2019). Wij willen de toename van het
aantal elektrische auto's stimuleren en vooral faciliteren. Daarom
werken we mee aan het realiseren van voldoende laadpalen in
onze gemeente. Daar hebben we, samen met 43 andere gemeen-
ten in Gelderland en Overijssel, spelregels voor gemaakt. Bewoners
en werknemers, die geen mogelijkheid hebben om op te laden op
eigen terrein, komen in aanmerking voor een oplaadpunt aan de
openbare weg. Als zij ook voldoen aan de aanvullende voorwaar-
den wordt er op een passende plek in de omgeving (op maximaal
250 meter loopafstand van de woning of het werkadres) een open-
bare laadpaal gerealiseerd.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit gevolgen heeft voor anderen in de
buurt. Dat is een probleem dat landelijk speelt en in de toekomst
misschien nog groter wordt door de verwachte toename van het
aantal elektrische auto's. Op de korte termijn hebben we daar ook
nog geen oplossing voor. Wel is het zo dat auto's alleen tijdens het
daadwerkelijk opladen op zo'n aangewezen plek mogen staan. De
openbare ruimte is soms erg schaars en dat vraagt van ons allen
enig inschikken. Soms zal het onvermijdelijk zijn de eigen auto niet
direct voor de deur, maar iets verder weg te zetten.
En hoe zit het dan in gebieden met vergunning parkeren? Of met
betaald parkeren? Dan gelden in principe dezelfde regels als voor
ieder ander. Tenzij anders aangegeven geldt dan ook voor de

e-laadplekken de vergunningplicht. De uitzondering geldt alleen
als er nadrukkelijk, d.m.v. een onderbord, is aangegeven 'geen
betaalplicht' of 'geen vergunningplicht'.

Mocht u meer willen weten over de laadpunten voor elektrische
auto's, dan vindt u alle relevante informatie op https://www.apel-
doorn.nl/elaadpunt

Wim Bergink

Stadsdeelmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl
twitter @055Noordwest

Nextdoor is een soort Facebook voor buurten. Een medium dat
kan zorgen voor meer samenhang en verbinding in de wijk. Een
platform voor informatie-uitwisseling en discussie binnen en
buiten de wijk.

Wist u dit:
Ruim 20% van de huishoudens in de wijk De Sprengen beschikt
over deze app.
De wijkraad maakt gebruik van deze app om relevante informa-
tie snel te kunnen doorgeven.
Reageren kan in het algemeen, voor iedereen te lezen,  maar ook
in een privébericht naar de auteur. 
Is het bericht niet meer relevant? De auteur kan het bericht
verwijderen. 



10
 

juni 2020 De Sprengen

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn

055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl

Altijd thuis in úw wijk!
Onze pluspunten:
1. Scherpe en heldere tarieven

2. Professionele en duidelijke presentaties

3. Persoonlijke aandacht en regelmatig contact

4. Full service dienstverlening

5. Gratis waardebepaling
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Bel ons vandaag nog!
Fred Dehnen

Waltersingel 65
7314 NM Apeldoorn

tel: 06-21326536
www.dehnen-producties.nl

Laat uw herinneringen niet
verloren gaan

Wij weten hoe kostbaar uw
beeldmateriaal is.

Dehnen-Producties
Digitaliseren van uw beeldmateriaal
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In de gemeente Apeldoorn is de Stichting Erfgoedplatform
Apeldoorn (EPA) de verbindende schakel tussen zeventien
Apeldoornse erfgoedorganisaties. Iedere organisatie is op een
specifiek erfgoedonderdeel actief met het levend houden en
promoten van de Apeldoornse cultuurhistorie en bouwkunst
voor hun eigen leden en andere belangstellenden. 

De stichting EPA organiseert, steunt en brengt organisaties en
activiteiten samen, zoals het Historisch Café, de Open
Monumenten Dagen, exposities, lezingen en wandel/fietsroutes
langs het erfgoed in de gemeente. 

Facebook en nieuwsbrief
Via de Facebookpagina en de (gratis) digitale nieuwsbrief ‘Ruimte
voor Erfgoed’ worden de abonnees op de hoogte gehouden van
activiteiten en nieuws over het Apeldoornse erfgoed. Begin 2018
nam het Erfgoed Platform Apeldoorn de nieuwsbrief over van de
afdeling Cultuur van de Gemeente Apeldoorn. Inmiddels is het

aantal abonnees bijna verdrie-
voudigd tot ruim 1.100. In
Ruimte voor Erfgoed wordt niet
alleen nieuws en de activitei-
tenagenda beschreven, ook
wordt aandacht besteed aan
(Apeldoorns) erfgoed via de
rubriek ‘Uit het Geheugen
van Apeldoorn’ en in 2020 in
de nieuwe rubrieken
Apeldoorns Belle Epoque en 75 jaar vrijheid in
Apeldoorn. Laatstgenoemde rubriek laat zien wat er 75 jaar gele-
den in de Apeldoornse Courant stond. Iedereen kan zich gratis
abonneren op Ruimte voor Erfgoed via www.erfgoedplatformapel-
doorn.nl (menu Nieuwsbrief)

Hans Hogenbirk, 
Erfgoedplatform Apeldoorn

Ruimte voor Erfgoed in Apeldoorn

Kleine Klus
Apeldoorn Pakt Aan
De afgelopen periode met de lockdown door corona ontstonden
talloze initiatieven om het leven van met name kwetsbare
mensen/ouderen een beetje aangenamer te maken. Die waren
erop gericht om mensen met elkaar in contact te brengen, een
hart onder de riem te steken of gewoon ondersteuning te bieden.

Zoals
ö Af en toe een boodschap doen
ö Telefonisch een praatje maken
ö Een keer een maaltijd brengen
ö De hond uitlaten
Enzovoort.

Zo hebben de vrijwilligersorganisatie Apeldoorn Pakt Aan en
Stimenz, organisatie voor sociaal werk, het project ‘Kleine klus’ in
het leven geroepen. Bijgaande folder werd op grote schaal verspreid
op adressen waar ouderen wonen. Inmiddels hebben in heel
Apeldoorn zo’n honderd personen van de dienst gebruik gemaakt.

;;
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Een kijkje in de wereld van bomenbeheer en -onderhoud

De mannen die ons een fijn woonklimaat geven

In de hitte van de afgelopen zomers is er niets zo fijn als de
schaduw van een boom. Dat we in de gemeente Apeldoorn
kunnen genieten van zoveel bomen is echter helemaal niet zo
vanzelfsprekend. 

Zo staan er in onze gemeente maar liefst 71.000 bomen die
worden onderhouden door de mensen van de bomenploeg .
Namens beheer en onderhoud zijn Ernst Jan Mulderij (vakspecia-
list groen) en Peter Huis in ’t Veld (technisch beheerder bomen)
dagelijks bezig met het bomenbeheer en -onderhoud van gemeen-
telijke bomen. 

Zorgplicht voor onze bomen
In de wet is vastgelegd dat bomen, door de eigenaar, zorgvuldig
onderhouden moeten worden. Peter vertelt: “Iedere gemeente is
verplicht om bomen gezond en veilig te houden. Hier geven we
bij de gemeente Apeldoorn invulling aan met ons ‘handboek
bomen’ en het ‘bomenpaspoort’. In het handboek staat onder
meer dat iedere boom eens in de vier jaar wordt gecontroleerd.
Na iedere controle worden de gegevens van de bomen genoteerd
in het bomenpaspoort. Hierin staan ook de zogenaamde atten-
tiebomen die meer aandacht verdienen en ieder jaar worden
gecheckt.”

Bedreigingen voor de boom
Er zijn veel bedreigingen voor bomen zoals verhardingen, onder-
grondse kabels, woningbouw en verkeer. Ernst Jan vertelt:
“Bedreigingen tasten vaak op de lange termijn de gezondheid van
bomen aan. Een teken van een ongezonde boom is vaak dat er
zwammen op de stam groeien. Zwammen zijn in de meeste geval-
len niet goed voor bomen, maar zijn niet altijd schadelijk. Het
komt soms voor dat bewoners zwammen verwijderen, maar dit is
juist niet de bedoeling. We signaleren deze het liefst zelf zodat we
de situatie kunnen beoordelen. Als we vervolgens signaleren dat
een boom niet meer gezond is, of zelfs onveilig is, kan er besloten
worden dat de boom wordt gekapt.

Kappen en vervangen of juist niet?
Bomen worden gemiddeld zo’n 100 jaar
oud. Wanneer de boom op is, wordt deze
gekapt. Voor iedere boom die gekapt
wordt, wordt niet standaard een nieuwe
boom geplaatst. Ernst Jan legt uit:
“Wanneer een boom gekapt wordt, kijken
we eerst hoe de situatie in de wijk is. Soms
krijgen andere bomen hierdoor juist meer
ruimte om te groeien. We gaan dus voor
kwaliteit van de bomen, niet voor kwanti-
teit. Bij elke nieuwe boom wordt er
zorgvuldig gekeken of er zowel onder-
gronds als bovengronds voldoende ruimte
is. De steeds drukker wordende onder-
grondse situatie met kabels en leidingen
geeft soms belemmeringen. Waar mogelijk
maken we ruime boomgroeiplaatsen. De
grond wordt goed los gemaakt en voorzien
van voldoende organische stof. Dit is nood-

zakelijk om het regenwater en water vanuit de watergiften langer
vast het houden. In gebieden waar het ondergronds druk is,
bijvoorbeeld in de binnenstad, worden vaak ondergrondse boom-
bunkers gebruikt om de bomen te beschermen.”

“Wanneer we nieuwe bomen plaatsen, kijken we vooruit naar het
veranderde klimaat. En passen we boomsoorten toe die zich goed
ontwikkelen onder drogere omstandigheden. Enkele voorbeelden
hiervan zijn: acacia’s, tamme kastanjebomen, honingbomen of
tulpenbomen. We zijn terughoudend met het plaatsen van eiken-
bomen in verband met de eikenprocessierups.”

Verschillende typen onderhoud
De bomen in de gemeente Apeldoorn worden door onderhoud in
de best mogelijk conditie gehouden. Peter vertelt: “We hanteren
twee verschillende typen onderhoud, namelijk: begeleidend
snoeien en onderhoudssnoei. Door begeleidend snoeien kunnen
bomen in een stedelijke omgeving blijven staan. Hierbij snoeien
we de stammen zodat de takken tot maximaal 4.60 meter
rijhoogte doorhangen en verkeer er dus ongestoord onderdoor kan
rijden. Onderhoudssnoei houdt in dat we dode en slechte takken

Foto’s: Rob Voss
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verwijderen. Naast de onderhoudswerkzaamheden boven de
grond, geven we de bomen ook onder de grond veel aandacht.
Zo brengen we bijvoorbeeld extra lucht en organische stoffen
in de grond. Waar mogelijk, laten we zoveel mogelijk organi-
sche stoffen als bladeren bij de bomen liggen.”

Betrokken bewoners met aandacht voor bomen 
In het openbaar, maar ook zeker bij bewoners thuis staan vele
bomen die al 80 jaar of ouder zijn. Deze bomen krijgen de titel
‘bijzondere bomen’. “Deze bomen mogen niet zomaar gekapt
worden en in een straal van tien meter mogen er, zonder
vergunning, geen andere dingen worden geplaatst”, vertelt
Peter. “Particulieren kunnen subsidie krijgen voor het onder-
houd van deze bijzondere bomen. We willen bewoners dan ook
graag vragen om deze bijzondere bomen bij ons te melden. Dit
kan via de website van de gemeente. Wanneer bewoners klach-
ten hebben over bomen kunnen ze dit via het algemene
nummer van de gemeente melden. De wijkbeheerder kijkt op
basis hiervan wat de situatie is. Kan hij het niet oplossen, dan
worden wij ingeschakeld. We kijken wel eerst wanneer er weer
onderhoud uitgevoerd gaat worden. Is dat bijvoorbeeld al over
een jaar? Dan gaan we niet direct over tot actie. Tenzij de veilig-
heid in het geding is natuurlijk.”

Trots op prachtige bomen in Apeldoorn
In 2018 was Apeldoorn de Europese bomenstad. Het laat zien
dat de bomen hier structureel op een goede manier worden
beheerd. Dit houden we graag vol, maar het is uitdagend. Ernst
Jan vertelt: “Het blijft een uitdaging om een prettig woonkli-
maat op de lange termijn te realiseren. Een boom die je
vandaag plant, wordt alleen maar meer waard.” Peter vervolgt:
“Ondanks de drukte in de stad willen we oude bomen graag
behouden. Dit is niet altijd makkelijk, maar wij zien het als een
mooie uitdaging. Wij zijn ervan overtuigd dat bomen bijdragen
aan het woonplezier en de gezondheid van de bewoners van
de gemeente Apeldoorn.”

Jeanette van Dijk
Regisseur Openbare Ruimte

Op de opgave in Wijknieuws 73 hebben we 14 reacties
ontvangen waarvan 13 die goed waren. Zoals gewoonlijk 
heeft de redactiecommissie geloot en de winnaars van de
cadeaubon van 25 euro zijn geworden

Wonne en Abe Broer,  gefeliciteerd!

Ken uw wijk

Wie van u weet waar wij dit
keer de foto hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk op 
31 augustus 2020. U kunt
mailen naar het secretariaat
van de wijkraad,
info@wijkraaddesprengen.nl,
onder vermelding van uw
adres. Onder de goede
inzenders wordt wederom een
cadeaubon van 25 euro verloot.

Joyce Snel

Deze foto werd gemaakt bij 
de Jupiterlaan: 
“ontluchtingspijpen”.

Ontluchtingspijpen van een bergingskelder

Onder het speelveld ligt een zogeheten “bergbezinkbassin”. Dat
is een grote betonnen bak, waarin het rioolwater wordt opge-
vangen wanneer door overvloedige regelval de rioolbuizen zo vol
zijn dat er niets meer bij kan. Wanneer ook die betonnen bak
volgelopen is wordt het overtollige water overgestort in de vijver.
Om te voorkomen dat door deze overstort de vijver vervuild raakt
is dat bassin zo geconstrueerd dat het vuil daarin bezinkt en
achterblijft.  Zodra het aanbod van water in het riool weer terug
is op het normale peil wordt het water in de betonnen bak terug-
gepompt het riool in waarbij het bezonken vuil wordt
meegenomen. Zo speelt dat bergbezinkbassin een paar keer per
jaar een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast. 
Tegenwoordig wordt bij nieuwbouw de afvoer van hemelwater
niet meer aangesloten op het riool. Daarvoor wordt een apart
infiltratieriool aangelegd. Bij bestaande bouw wordt dat alsnog
gedaan wanneer de weg voor andere doeleinden toch al moet
worden opgebroken. Zoals onlangs in de Sterrenlaan.

juni 2020 De Sprengen
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Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189
Ugchelen

Welkom

        

Kleine dagelijkse geluksmomentjes zijn in  
de ouderenzorg van onschatbare waarde.  
Bij KleinGeluk krijgt u de warme aandacht 
die voor dat stralende gezicht zorgt. U kunt 
bij ons terecht voor onder meer thuiszorg en 
verzorgd wonen tot en met specialistische 
zorg en dagbesteding. We staan
voor u klaar. Maar nog liever
zorgen we ervoor dat u zo
veel mogelijk zelf kunt doen
en vrij bent om eigen keuzes
te maken. Ontdek het grote
plezier van KleinGeluk!
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Wat een bizarre tijd met gevolgen voor ons allemaal. Ik hoop
dat u en uw familie in goede gezondheid verkeren. Het
coranavirus houdt ons in de greep en dat zal voorlopig nog
wel blijven. De komst van het virus heeft ook effect op het
politiewerk. In dit artikel antwoorden op de meest gestelde
vragen.

Zijn jullie verplicht om te blijven werken?
Ja, de politie is verplicht om te blijven werken. Politiewerk gaat
altijd door. Dat weet je als je agent wordt en het is ook 
belangrijk, om ervoor te zorgen dat het land veilig blijft. Waar
mogelijk werken politiemensen thuis; niet iedereen heeft een
straatfunctie. 

Hoe doen jullie je politiewerk met 1,5 meter afstand?
In de noodverordening zijn wij als politie - samen met andere
vitale beroepen - uitgezonderd van de regels. Wij kunnen namelijk
ons werk niet doen als we 1,5 meter afstand moeten houden van
elkaar. Maar we doen wel ons best om die afstand aan te houden.
Zo nemen we nu sneller de motor of de fiets, en gaan 
we liever met de politiebus op pad dan met de auto. Dan zitten we
net iets verder bij elkaar vandaan. 

Hoe doen jullie dat als je nu iemand moet aanhouden 
of fouilleren?
In principe dragen we bij aanhouding én fouillering medische
handschoenen. Soms is er geen tijd om die aan te trekken. In dat
geval is dat helaas het risico van ons vak. We zullen alles doen 
wat we kunnen om niet besmet te raken én om te zorgen dat we
niet bijdragen aan het verspreiden van het virus.

Is er meer blauw op straat of juist minder? En waarom?
Op sommige plekken is meer blauw op straat, op andere minder.
Veiligheid is ons vak en daarom gaat de hulp aan hen die dit nodig
hebben, de handhaving van de openbare orde en de opsporing van
strafbare feiten door. De ontwikkelingen gaan heel snel en de poli-
tie bekijkt dat per dag. Samen met het bevoegd gezag
(burgemeester en Openbaar Ministerie) besluiten we wat we wel
en wat we niet doen. O.a. zijn grote verkeerscontroles op voorhand
afgezegd. 

Is het nu rustiger voor de politie of zijn er juist meer meldingen?
Door de maatregelen is het rustiger op straat. Dat betekent
bijvoorbeeld minder geweldsincidenten in de horeca en woningin-
braken. Hoewel we nog geen enorme stijging zien, zien we wel dat
(cyber)criminelen gebruik maken van de actualiteit om mensen op
te lichten. Houd hier dus rekening mee. 

Waarom houden jullie nog steeds snelheidscontroles?
Veiligheid blijft belangrijk. Politiewerk gaat daarom zo normaal
mogelijk door. Het is niet zo dat te hard rijden, dronken achter het
stuur kruipen of fietsen zonder licht ineens is toegestaan als er
een virus heerst. We hebben de laatste tijden trouwens opvallend
veel meer rijbewijzen in moeten nemen. Let dus op je snelheid.
Ook nu!

Hoe moet ik nu aangifte doen?
In verband met de coronacrisis zijn we genoodzaakt het aantal
persoonlijke contacten te verminderen. Alleen in dringende geval-
len spreken we nog af op het politiebureau. We proberen zoveel
mogelijk aangiftes telefonisch af te handelen of via internet op te
nemen. Kijkt u op www.politie.nl of online aangifte voor u moge-
lijk is. Niet? Bel ons dan op 0900-8844. Dan kijken we of het
telefonisch kan, of dat het toch op een politiebureau mag.
Sommige aangiftes zijn namelijk te complex of gevoelig 
om telefonisch te doen.

Voor de richtlijnen en alge-
mene vragen t.a.v. het
coronavirus kunt u terecht op
de site van het RIVM  Ook is er
een telefoonnummer beschik-
baar gesteld. U kunt contact
opnemen met het RIVM via
0800-1351. 

Blijf gezond!

Sharo Koenders, 
uw wijkagent

Van de wijkagent

Corona en politiewerk

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
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Corona 
De afgelopen maanden werden geken-
merkt door de maatregelen rondom het
coronavirus. Voor het wijkraadswerk bete-
kende dit dat geplande bijeenkomsten
geen doorgang konden vinden.
Fysiek overleg met wijkbewoners, waaron-
der de jaarvergadering, en met verschillende
disciplines vanuit de gemeente over onder
andere verkeersveiligheid in diverse straten,
preventie woninginbraken en toegankelijk-
heid trottoirs voor minder valide
wijkbewoners zijn uitgesteld. Wel is er tele-
fonisch overleg met zowel de
stadsdeelmanager als de wijkagent over
eventuele bijzonderheden in de wijk op
sociaal gebied. Urgente zaken blijven uiter-
aard niet liggen.

Mooie initiatieven zijn ontstaan, zoals
boodschappen doen voor ouderen en een
muzikaal optreden met bingo vanaf de
straat voor de bewoners van Berkenhove.
Via www.nextdoor.nl werd spontaan een
“berentocht” georganiseerd. Wijkbewoners
werden opgeroepen om een “knuffelbeer”

voor het raam te zetten zodat kinderen
tijdens een korte wandeling op “jacht”
konden gaan en tellen hoeveel beren ze
onderweg tegenkwamen.

Restafval containers
Het heeft even geduurd maar de op de
Planetenlaan bij de Schuttersweg
geplande ondergrondse restafvalcontainer
is geplaatst. Klachten uit de buurt over het
uitblijven daarvan waren voor Circulus
aanleiding tijdelijk een bovengrondse
container neer te zetten. Regelmatig
komen er vragen binnen over de toeganke-
lijkheid van de restafvalcontainers. Van

Circulus kregen wij de informatie dat de
milieupassen gekoppeld zijn aan een groep
verzamelcontainers in de buurt van uw
adres. Mocht u een voorkeur hebben voor
een container in een ander stadsdeel,
bijvoorbeeld in de buurt van uw werk,  dan
kunt u een verzoek indienen bij Circulus
om uw pas daaraan te koppelen. Het blijft
een probleem dat afval vaak naast de daar-
voor bestemde containers wordt geplaatst.
Wie dat doet loopt het risico op een fikse
boete. De handhavers van de gemeente
controleren voortdurend op deze zoge-
noemde illegale bijplaatsingen.

Grasstroken of parkeerstroken 

In diverse straten/lanen zijn de grindber-
men door deze te schoffelen van onkruid
ontdaan. Tevens zijn kale grasstroken inge-
zaaid, ook op eigen initiatief door
wijkbewoners. De berm langs de begraaf-
plaats in de  Planetenlaan, waarin onlangs
kabels zijn vernieuwd en verwijderd, is ook
opnieuw ingezaaid. Een paalafrastering
moet voorlopig het ongewenst parkeren
tegengaan. Deze voorziening zal t.z.t.
weggehaald worden. Het is jammer te
moeten constateren dat er regelmatig op
de grasstroken in de wijk auto’s geparkeerd
worden. Parkeren op het wegdek remt de
hardrijdende automobilist af. 

Wijkraadswerk

Actuele zaken

Westpoint

De gemeente heeft in maart de bestem-
mingsplanherziening vastgesteld. Dit
houdt in een ontwerp bestemmingsplan
om het voormalige kantoorgebouw naar
94 appartementen met bijbehorende
ondergrondse parkeervoorziening te
transformeren met een opwaardering
van de buitenruimte. Momenteel wordt
een zgn. zienswijzenota opgesteld. Deze
wordt met het ontwerpbestemmings-
plan aangeboden aan de gemeenteraad.
Als de gemeenteraad het plan goedkeurt
en er door belanghebbenden geen
bezwaren worden aangetekend kan in
principe na deze zomer de verbouw van
start gaan. In gesprekken tussen buurt-
comité, gemeente en wijkraden wordt
bekeken hoe het toekomstige parkeren
in goede banen geleid kan worden.
Gedacht wordt aan een systeem van
vergunning parkeren voor bewoners van
het Westpointgebouw en die van het
doodlopende deel van de Sprengenweg.
Aandachtspunt daarbij zijn de zoge-
naamde bloktijden waarin uitsluitend
door vergunninghouders geparkeerd kan
worden. De gemeente heeft aangegeven
niet meer vergunningen uit te geven dan
er openbare parkeerplaatsen zijn.
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Parkeren Apeldoorn West
Al enige jaren worden twee oefenvelden
van AGOVV gebruikt als overloop van het
parkeerterrein bij Berg en Bos/Apenheul.
Waar voorheen bij een vol parkeerterrein
de J.C. Wilslaan werd afgesloten ten
behoeve van het parkeren worden bezoe-
kers van Apenheul nu naar die velden
geleid. Die situatie zou van tijdelijke aard
zijn in afwachting van een structurele
oplossing voor dit probleem. Ondanks
bezwaren van onder meer de wijkraden -
die pleitten voor het inrichten van een

Julianakwartier
De bestemming van het pas opgeleverde
zorggebouw op de hoek van de
Sprengenweg en de Koning Lodewijklaan
is die van woon/zorglocatie van
KleinGeluk voor ouderen met dementie.
Tijdelijk echter werd het gebouw op 24
april jl. in gebruik genomen als zorghotel
annex cohortlocatie voor coronapatiën-
ten. Dat waren patienten, die uit het
ziekenhuis waren ontslagen maar die nog
onvoldoende in staat waren voor zichzelf
te zorgen (zorghotel) en cliënten/bewo-
ners van KleinGeluk en Atlant, die in
verband met coronabesmetting afgezon-
derd van andere bewoners moesten
worden verzorgd (cohortverpleging).
Omdat het aantal coronapatiënten dras-
tisch is afgenomen en de instellingen van
KleinGeluk en Atlant inmiddels coronavrij
zijn is deze tijdelijke situatie per 1 juni jl.
beëindigd en wordt het gebouw ingericht
voor de doelgroep waarvoor het gebouwd
is.

De bouw van het zorgcentrum voor
eerstelijnszorg (zorg voor mensen in hun
thuissituatie) moet nog beginnen. In dat
gebouw vestigen zich straks een
apotheek, huisartsen en een fysiothera-
peut maar ook bijvoorbeeld een
logopedist, een maatschappelijk werker
en een kinderdagverblijf. Het is nog niet
bekend wanneer de bouw hiervan van
start gaat.

De eerste koophuizen aan de
Sprengenweg zijn begin mei opgeleverd.
Fraaie details zoals ambachtelijk metsel-
werk, keramische dakpannen en zinken
hemelwaterafvoeren geven de woningen
een rijke uitstraling.

Eind mei leverde Ons Huis de eerste vijf
zeer energiezuinige huurwoningen 'coro-
naproof' op. Medewerkers van Ons Huis
hielden keurig anderhalve meter afstand
van de nieuwe huurder door de eerste
symbolische sleutel met een drone uit te
reiken. In totaal bouwt Nijhuis Bouw B.V.
voor Ons Huis 45 eengezinswoningen met
een jaren 30-uitstraling  op de prachtige
plek waar ooit het Julianaziekenhuis
stond. 
De woningen zijn gasloos, hebben een
energiezuinige warmtepompinstallatie en
zonnepanelen op het dak. Daarmee
voldoen zij nu al aan de energie-eisen die
vanaf 2021 gelden voor woningen. De
huurders wonen niet alleen in een
comfortabele woning, maar zullen het
ook merken aan de lage energierekening.
Zo dragen de woningen bij aan drie van
de belangrijkste speerpunten van Ons
Huis: beschikbaarheid, duurzaamheid en
betaalbaarheid. De huurprijzen liggen
onder de huurtoeslaggrens. Het project
wordt in fases opgeleverd. Na de bouw-
vakvakantie  worden de laatste woningen
opgeleverd.

Buurtactiviteiten 
Op vrijdag 17 april was het precies 75 jaar
geleden dat Apeldoorn bevrijd werd.
Ondank de coronacrisis een bijzondere
dag om bij stil te staan. Door de pande-
mie konden evenementen niet doorgaan.
Er werd een actie in het leven geroepen
”vlaggen voor vrijheid in tijden van
quarantaine” door het Apeldoorns
Bevrijdingsfestival en de Veluwse
Vlaggen Industrie. Opbrengst van de
actie kwam ten goede aan het Rode
Kruis. Een groot succes. Bewoners van
Gardenierslaan konden mee doen aan
een gezamenlijk inkoop van vlaggen met
de oproep “hang jij de vlag ook uit ?”
Daar werd enthousiast op gereageerd.
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transferium met buspendel nabij de A50 -
heeft de gemeenteraad begin dit jaar
besloten deze situatie te continueren.
Zonder overigens aan die velden de
formele status van parkeerterrein toe te
kennen. Daarmee wordt in ieder geval
voorkomen dat de boel voor de toekomst
dichtgespijkerd is. Een ander positief punt
is dat de gemeenteraad heeft uitgesproken
dat er een langetermijnoplossing moet
komen voor het probleem van de groei-
ende verkeersstromen in dit deel van de
stad. 

Onderhoud straatverlichting
Op het gedeelte van de Jachtlaan tussen de
kruising met de Soerenseweg en de
rotonde bij de J.F. Kennedylaan worden de
sterk verouderde lichtmasten vervangen
en de minder verouderde lichtmasten
geschilderd. De lampen worden vervangen
door LED-verlichting. Aan de posities van
de lichtmasten wordt niets veranderd.
Geschat wordt dat de uitvoering van het
project medio zomer/najaar 2020 zal
plaatsvinden, afhankelijk van het moment
van levering van de bestelde materialen.

Steeds meer glasvezel
KPN Netwerk-NL is begin 2019 begonnen
met de aanleg van glasvezelvoorziening
(holle buis) in het binnenstedelijke
netwerk. Na de werkzaamheden in
Apeldoorn-Zuid en Noordoost is men nu op
verschillende plaatsen in onze wijk bezig.
In Apeldoorn-Zuid zijn inmiddels ruim
19.000 huishoudens
voorzien van een
aansluiting. Het zal
nog enige tijd duren
voordat men in onze
wijk is aangesloten.

Boltlocatie

Voor de bewoners van de Saturnusstraat
en het eerste gedeelte van de Koning
Lodewijklaan is het einde van de bouw-
activiteiten op dit terrein en de
wegomleidingen in zicht. De eerste
bewoners van dit project aan de
Saturnusstraat hebben de sleutel van
hun huizen ontvangen. In totaal zijn
daar 13 rijwoningen en een tweekapper
gerealiseerd.

Er gebeurt in deze tijd heel veel niet in
stadsdeel Noordwest. Evenementen
gaan niet door en ook de
jaarvergaderingen van uw wijkraden
moesten geannuleerd worden. Maar dat
betekent niet dat we nu helemaal
stilzitten. Denk bijvoorbeeld aan de
ondernemers die hun bedrijf aanpassen

aan de 1.5 meter samenleving, mensen
die in de zorg werken en dagelijks aan
de frontlinie staan of wat te denken van
de mensen die in het belang van de
samenleving vooral thuis zijn.

Ondanks dat ons stadsdeel zich keurig
houdt aan alle afspraken, is er ook veel
leed. Ouderen die nu vereenzamen omdat
ze geen bezoek ontvangen, families die
vaak maar in hele kleine kring afscheid
kunnen nemen van een overledene. Of de
stress die nu in sommige huizen ontstaat
doordat families veel meer op elkaars lip
zitten dan voorheen. Het laat zien in wat
voor lastige en rare tijd we nu leven. 
Maar we zitten nu eenmaal allemaal in
hetzelfde schuitje. Daarbij is het geweldig
om te zien welke positieve energie en crea-
tiviteit er loskomt onder de mensen. Zo
halen mensen nu in verschillende buurten
boodschappen voor elkaar of bellen net
even wat vaker met die eenzame buurtbe-
woner. Kortom, we zijn er voor elkaar! Dat
is heel mooi om te zien. 

Als kersverse wethouder van dit mooie
stadsdeel had ik graag persoonlijk en face
to face kennis met u gemaakt. Ik was
bijvoorbeeld van plan om naar alle jaarver-
gaderingen te gaan van alle wijken. Maar
toch wil ik graag kennis met u maken. Dat
zou ik graag digitaal doen want een fysieke
ontmoeting zit er helaas voorlopig niet in. 

Dus laten we elkaar thuis via de digitale
weg ontmoeten. Heeft u een vraag aan
mij? Of wilt u gewoon gezellig met mij
praten over hoe het gaat met u en met de
wijk? Stuur dan een mail naar stadsdeel-
manager Wim Bergink
w.bergink@apeldoorn.nl. 
We nemen dan zo snel als mogelijk contact
met u op om digitaal één op één of in
kleine groepen met elkaar in gesprek te
gaan. Ik zie ernaar uit!

Met hartelijke groet,

Maarten van Vierssen
Wijkwethouder

Beste inwoner van De Sprengen

Foto: Rob Voss

André Staal
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Lees meer op hierover op 
www.onderhoudnlgarantie.nl

Uw woning weer strak in de lak dankzij het OnderhoudsPlan.
Schildersbedrijf Van As kan u uitleggen waarom. Wij weten dat

alleen het beste telt. Ook voor uw winkel of bedrijfspand.

Wolterbeeklaan 83 
7361 ZG  Beekbergen  
 T 055 - 356 00 25
 E info@schildersbedrijfvanas.nl
 I www.schildersbedrijfvanas.nl
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Hoogakkerlaan 2, 7314 EL Apeldoorn  
T  06 - 13 42 83 41 • E pedicurereijerman@live.nl  

W www.pedicurereijerman.nl

Hét adres voor het behandelen van
 

Likdoorns en eeltplekken

Schimmel- en ingroeiende nagels

Diabetische, reumatische en medische 
voetbehandeling

Oncologisch voetbehandeling 

Wellness en cosmetische voetbehandelingen

Pedicurepraktijk Reijerman
Le Salon Tamara heet u hartelijk welkom!

Kapsalon

Schoonheidssalon

Make -up

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

        

WWW.THEHOUSEOFBEAUTY.NL
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