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De Tovenaar van Apeldoorn
Een duik in de wereld van bebording en markering

Rijd 30 in de woonwijk: hoe moeilijk is het?
Iedereen zijn eigen groene energiecentrale?

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
Als deze uitgave van Wijknieuws bij u op
de mat ploft zitten we alweer één week in
de herfst. Ik weet niet hoe het u vergaat
maar ik heb het gevoel dat de zomer voorbij gevlogen is. Of eigenlijk heb ik helemaal
geen ‘zomergevoel’ gehad. Daar hebben de
coronaperikelen wel voor gezorgd. Allerlei
leuke activiteiten werden afgeblazen of
ernstig beperkt.
En omdat ook de gemeentelijke activiteiten, althans de direct zichtbare, in de
maanden juli en augustus altijd op een
laag pitje staan vroegen wij als redactie
van dit blad ons af of we wel iets te
melden zouden hebben. Nou, dat viel alleszins mee. Als je gericht op zoek gaat naar
verhalen vind je ze wel. Mét de bijbehorende enthousiaste vertellers. Verderop in
dit blad kunt u daar kennis van nemen.
Verder was er veel activiteit in onze nieuwe
wijken. De woningen op de Boltlocatie zijn
inmiddels opgeleverd en de bouw van het
Julianakwartier begint zijn afronding te
naderen. Steeds meer mensen konden hun
nieuwe woning betrekken waarna het een
aan- en afrijden werd van stratenmakers,
woninginrichters en tuinaanleggers.
Activiteit genoeg dus.
Onze secretaris André Staal heeft al een
paar keer een rondje gemaakt langs onze
nieuwe wijkbewoners. Om ze welkom te
heten en ze op de hoogte te brengen van
het reilen en zeilen van de wijkraad. En dat
is belangrijk. In een vorig nummer van dit
blad deed ik al uit te doeken dat het draagvlak in de wijk steeds meer het bestaan
van een wijkraad gaat bepalen. Dat draag-

vlak bepaalt ook de mate waarin de wijkraad serieus genomen wordt door de
gemeente. Het gaat dan vooral om het
aantoonbare draagvlak.
Dat werd wel duidelijk tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad vlak voor de
zomer waar de toekomstige positie van de
dorps- en wijkraden werd besproken.
Uitgaande van de - op zich goede gedachte dat zoveel mogelijk inwoners van
Apeldoorn moeten kunnen meepraten over
het wel en wee van hun wijk, dreigde de
gemeenteraad de wijkraad te degraderen
tot één van de vele clubjes waarmee in een
voorkomend geval gesproken kan worden.
Hiermee ging de gemeenteraad voorbij
aan het feit dat zo’n wijkraad zich voortdurend bezighoudt met de algemene
belangen van een wijk en daarbij altijd
probeert de verschillende deelbelangen te
verenigen. Dat is toch iets anders dan een
groepering van wijkbewoners die zich
gedurende kortere tijd voor één bepaald
punt inzet. Wat uiteraard wel zeer nuttig is.
Maar goed, tijdens de discussies in die
bijeenkomst leken diverse raadsfracties
toch gevoelig voor de argumenten van de
dorps- en wijkraden. De fracties hamerden
wel op dat zichtbare draagvlak.
Daar gaan wij als wijkraad De Sprengen de
komende tijd dan ook energie insteken.
Rest mij u veel leesplezier te wensen!

Rob Jerphanion
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Het huis en zijn verhaal: Soerenseweg 67

De Tovenaar van Apeldoorn
Niet te missen als je vanaf de Jachtlaan de Soerenseweg
ingaat: een statig, torenhoog huis, precies op de splitsing
Badhuisweg-Soerenseweg. Ervoor een puntvormig stukje
grond vol grote keien, wat het pand een bijzondere aanblik
geeft. Meer dan 100 jaar oud, met een rijke historie. Eens
waren er twee winkels gevestigd. Later woonde hier ‘De
Tovenaar van Apeldoorn’, die landelijke bekendheid verwierf.
Wat is het verhaal achter Soerenseweg 67?
Toen het huis werd opgeleverd in 1919 werd naar alle waarschijnlijkheid een begrafenisondernemer de eerste eigenaar. Onderdeel
van het huis was namelijk een grote stalling voor een koetswagen
of wel lijkkoets, die de kist van de overledene vervoerde bij begrafenissen op de begraafplaats. Deze was aan de overkant van de
weg en sinds 1900 in gebruik. De hoge ramen aan de zijkanten van
het huis getuigen nog van deze stalling.

Aankondiging van
opening van de 2 winkels
aan huis, 14 juli 1934.

1 huis, 2 winkels
In de jaren 30 kreeg het pand een
compleet andere functie. Het echtpaar
(Sinninge) Damsté ging er wonen en
deden iets bijzonders, zeker voor die
tijd. In juli 1934 begonnen man en
vrouw ieder een eigen winkel, op
dezelfde dag. Aan de voorkant van het
huis startte de vrouw des huizes, Cor
Damsté-Attevelt, het ‘Comestibleshuis
Berg en Bosch’: een kruidenierszaak
met delicatessen. Haar echtgenoot
Arnoud Damsté begon aan de zijkant
(in de voormalige koetsstalling) met
zijn reparatiezaak voor fietsen en
motoren. Helaas sloeg het noodlot
toe. Begin 1937, vlak na de bevalling
van haar eerste kindje - zoon Ruud- ,
overleed moeder Cor aan de gevolgen
van wat toen kraamvrouwenkoorts
heette. Na enkele jaren hertrouwde
Arnoud: zijn nieuwe vrouw Anna zette
de kruidenierszaak voort. Samen
kregen zij nog drie dochters.

Comestibleshuis (kruidenierszaak) aan de voorkant,
fietsenmakerij aan de zijkant.
Links Cor Attevelt, de eerste vrouw van Arnoud Damsté.
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In de oorlog
De oudste van deze drie dochters, Pum Damsté, is inmiddels 81
maar weet zich het huis uit haar vroege jeugd nog goed te herinneren. “In de oorlog werd de aanvoer van nieuwe voorraad voor de
kruidenierszaak steeds slechter. Bovendien was alles op rantsoen,
mensen konden amper nog iets kopen. Mijn vader werd ook nog
opgepakt, om dwangarbeid te verrichten in Duitsland.” Net als
vele Apeldoornse mannen kwam hij in kamp Rees terecht. En net
als zovelen sprak ook hij nooit over die tijd. “Mijn moeder heeft
toen de kruidenierszaak
gesloten, het leverde niets
meer op. We hadden wel
profijt van de voorraad die
we nog hadden, vooral van
meel. Een kennis van mijn
moeder bakte er brood van.”
Magische tovenarij
Vader Arnoud ging na de oorlog door met zijn fietsen- en motorenzaak, maar hij ontwikkelde nog een tweede, bijzondere carrière,
die hem de nodige faam opleverde. Hij had altijd een grote voorliefde voor elektrotechniek gehad en vooral over magnetisme had
hij een schat aan kennis opgebouwd. Met die kennis kon hij ‘magische trucs’ uitvoeren waar
het publiek zich aan
vergaapte. Het begon in de
etalage van zijn zaak. Daar
stond bijvoorbeeld een fietslampje op een jeneverglaasje.
Gooide je een cent in een
kastje aan de muur, dan ging
dat lampje zomaar branden.
Of er stond een beeldje van
een kabouter, dat een deurtje
open of dicht deed als je
erom vroeg.
Verbazingwekkende taferelen, waardoor het regelmatig
zwart zag van de mensen
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Karakteristieke panden
Al eerder besteedden we in Wijknieuws aandacht aan het fenomeen ‘karakteristieke panden’. Dit zijn panden, die door de
gemeente zijn aangewezen. Soerenseweg 67 is zo’n pand.
Waarom? In de beschrijving van het pand staat onder meer:
ö Het pand is van groot belang voor de vroege ontwikkelingsfase
van Sprengenbos.
ö Het is van hoge beeldbepalende waarde vanwege de bijzondere
visueel-ruimtelijke relatie met de omgeving.
ö Het is als bedrijfspand met bovenwoning illustratief voor de
ontwikkeling van de middenstandswijk Sprengenbos.
Hoe mooi deze stedenbouwkundige teksten ook zijn, de echte
kleur aan het pand wordt natuurlijk gegeven door de opeenvolgende bewoners van het pand. Zij komen in dit artikel dan ook
uitvoerig aan de orde.

voor de etalageruiten. “Ik herinner me mijn vader aan onze grote
keukentafel”, vertelt dochter Pum. “Nachtenlang was hij daar aan
het werk, de hele tafel vol schroefjes en draadjes. Hij was altijd
bezig met weer iets nieuws uit te denken en daar had hij enorm
veel plezier aan.”

VAD-bussen vielen stil op de weg
Natuurlijk gingen de verhalen snel rond van alle wonderlijke
dingen die gebeurden in ‘de donkere kerkhofbossage aan de
Soerenseweg’, zoals de lokale krant de omgeving - met veel gevoel
voor drama - omschreef. Het duurde dan ook niet lang of Arnoud
Damsté stond op het podium van La Bordelaise (tegenwoordig
Finnegan's Irish pub op het Caterplein, BG) om voorstellingen te
geven van zijn magische experimenten. De ‘Tovenaar van
Apeldoorn’ liet een grammofoonplaat draaien door water op een
bos bloemen te gieten. Raakte hij de bloemen aan, dan hield de
plaat weer op maar begon er ergens een stofzuiger te zoemen. Hij
stond erom bekend dat hij de VAD-bussen, die pal langs zijn huis
reden, abrupt tot stilstand kon brengen. De chauffeurs begrepen er
niets van… Dat Arnoud op afstand (via een magnetisch apparaat
dat op de begraafplaats stond) de elektronische circuits in de bus
kon manipuleren; daar was niemand van op de hoogte. Hij
vertelde bijna nooit over zijn ‘uitvindingen’.
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Verkeersspel
Door zijn sensationele magie raakte Arnoud Damsté in de naoorlogse jaren snel bekend in het hele land als de ‘Tovenaar van
Apeldoorn’. Philips, KLM, een keur van technische experts kwamen
graag kijken naar zijn kunsten. Hij werd ook gevraagd voor allerlei
optredens: Arnoud stond op vele podia, onder meer op een beurs in
Den Haag en in het casino aan het Leidseplein in Amsterdam. Hij
deed ook mee aan Elektronen Wonderland (1950), een rondreizend
spektakel van de (toen radio-)
omroep NCRV langs steden met de
nieuwste snufjes op het gebied van
elektronen. Daarnaast zette hij zijn
kennis in voor maatschappelijke
doeleinden: op de RAI-techniekbeurs in 1956 presenteerde hij een
elektronisch spel dat de kennis van
verkeersborden testte (gemaakt in
samenwerking met de Apeldoorner
W. Jansen). ‘300 meter draad op een
bord van 3 vierkante meter’
vermeldt een krantenartikel met
verbazing over dit bijzondere spel.
Fietsenmaker tot 1999
In latere jaren werkte hij aan een draadloze verlichting voor fietsen,
zonder meer revolutionair voor die tijd. “Hij moest daarop patent
aanvragen, maar daar hadden we het geld niet voor. Ik weet nog dat
er heren van Gazelle langskwamen om te praten met mijn vader”,
vertelt dochter Pum. “Maar die zijn helaas afgehaakt, waarom is me
nooit duidelijk geworden.” Haar vader overlijdt onverwachts in 1968,
na wat een relatief eenvoudige operatie zou zijn – een hard gelag
voor zijn vrouw en kinderen. Zoon Ruud neemt de fietsenzaak over
en blijft actief als fietsenmaker tot eind 1999. Hierna wordt het
huis verkocht: de volgende bewoners knappen het pand mooi op. Sinds enige jaren zijn
Hans Brokking en Jolanda Knobel de bewoners. Intussen is het huis 101 jaar oud en nog
steeds een blikvanger. Zeker nu je weet dat
hier ooit de ‘Tovenaar van Apeldoorn’ woonde.
Beyke Goris
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Uitvaartbegeleiding
met liefde en aandacht.

Omdat elk mens uniek is
www.uitvaartverzorgingkramer.nl
Afscheidshuys Kramer
Soerenseweg 71, 7314 JE Apeldoorn
Tel. 055-206 99 99
E-mail kantoor@kramerbv.nl

Snoopy
oodstock
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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

september 2020

“Binnen kijken bij Woodstock”

De Sprengen

oodstock
|W

Snoopy en
Woodstock

SINDS

Van de wijkagent

WhatsApp-fraude (vriend-in-noodfraude)
Op een avond in het voorjaar van 2020
krijgt de 72-jarige Dirk uit Utrecht een
berichtje van zijn dochter (43 jaar). ‘Hoe
gaat het?’ Een WhatsApp-berichtje zoals
wel vaker. Vader en dochter appen een
tijdje heen en weer. “Er was eigenlijk niks
geks aan de hand. Ook niet toen ze om
hulp vroeg”, vertelt Dirk. Maar wat hij dan
nog niet weet is, dat hij eigenlijk met een
crimineel aan het appen is…

Je denkt: “Dit overkomt mij niet”
Oplichters doen goed hun huiswerk
ö Geef nooit een kopie van je ID-bewijs of bankgegevens aan vreemden.
ö Klik niet op links van mensen die je niet kent.
ö Negeer WhatsApp-berichten die zogenaamd van je bank komen:
banken whatsappen niet.
ö Maak nooit zomaar geld over bij verzoeken via Whatsapp.
ö Klik nooit op betaallinks als je niet zeker weet of ze van een bekende komen.
ö Probeer de betreffende persoon te ontmoeten of te bellen als je het niet vertrouwt.
ö Geef je verificatiecode nooit aan iemand anders.
ö Schakel tweestapsverificatie voor WhatsApp in.
ö Bent u slachtoffer van fraude: doe online aangifte bij de politie.

bedrag, maar als je iets koopt, is het
meestal niet een mooi afgerond bedrag. Ze
vraagt me om het direct via PayPal over te
maken naar degene die ze het bedrag
schuldig is. Ook dat kan, want mijn dochter
heeft geen PayPal. Of, dat zegt ze.”

“Hallo pap, ik heb tijdelijk een ander
nummer. Ik heb mijn telefoon in de
wasmachine mee gewassen. Zo’n fout
maak ik niet nog eens! Ik wacht nu op een
nieuwe telefoon.” Zo begon het WhatsAppgesprek tussen vader en dochter. Dirk: “Dit
kan gebeuren, dus het leek me een plausibel verhaal. En we stuurden ook echt
meerdere berichtjes over en weer. Geklets
over dat het wel zonde was van haar mooie
telefoon. En ze vroeg dus ook hoe het met
me ging. Gewoon een gesprek zoals je wel
vaker via de app hebt.”
Vertrouwelijke sfeer
Na een appje of tien stuurt zijn zogenaamde dochter een verzoek: ‘Ik zit echt
met mijn handen in het haar. Want ik kan
op deze telefoon niet internetbankieren en
ik moet nog twee betalingen afronden.
Kun je me helpen?’ Dirk vertelt: “Ook op dat
moment denk ik niks geks. Mijn dochter
vraagt wel vaker om hulp. Weliswaar niet
om geld, maar ze heeft een drukke baan
dus soms help ik met wat dingen. Met de
appjes creëren de criminelen een vertrouwelijk sfeertje. Ook appt mijn dochter dat
ze het bedrag later vandaag weer terugstort. Het gaat om 991,34 euro. Een raar

Onraad
Dirk besluit om 800 euro over te maken.
Meer kan hij niet missen. Hij appt ‘dochter’
een screenshot dat de betaling is gelukt.
“Nog altijd denk ik niet dat er iets niet
klopt. Ik wilde ook snel actie ondernemen,
voordat de betaling te laat was en mijn
dochter in de problemen kwam.” Dirk kletst
nog een tijdje verder met zijn dochter.
Totdat hij bericht krijgt van PayPal dat de
rekening waar hij geld naar heeft overgemaakt, is geblokkeerd. Het bedrijf doet
nader onderzoek naar de betaling. “Ik lees
alle appjes nog eens door en dan valt me
op dat het taalgebruik simpeler is dan dat
van mijn dochter. Misschien is het toch niet
helemaal koosjer. Ik bel het nummer op,
maar er wordt niet opgenomen. Hij appt
dochter: ‘Bel me even. Ik heb het gevoel dat
er iets niet klopt.’ Het is inmiddels twee
uur ’s nachts. Hij krijgt antwoord: ‘Hoe kom
je daar nu bij?!’ Dit is de druppel en Dirk
appt: ‘Je bent mijn dochter niet. Je hebt
misbruik gemaakt van een goedgelovige
man die nu zijn rekeningen niet kan betalen. Daar ga ik werk van maken.’ De andere
kant blijft stil.
Aangifte
Dirk onderneemt direct actie. Hij neemt
contact op met zijn bank en hij doet
aangifte bij de politie. Hij heeft veel geluk
gehad, want het geld krijgt hij terugge-
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stort omdat PayPal de rekening al had
geblokkeerd. “Ik ben wel belazerd, maar
niet benadeeld. Een geluk bij een ongeluk.
Ik heb mijn les wel geleerd. Het klonk allemaal heel vertrouwd. Alsof ze iets van me
wisten. Deze oplichters gaan heel geraffineerd te werk. Je voelt je belazerd, in alle
opzichten. Hoe weten ze iets over mij? Hoe
kennen ze mijn nummer? Ik denk dat het
toeval is. En een kwestie van niet opletten
van mijn kant.”
Dirk hoopt dat anderen niet dezelfde fout
hoeven te maken
Dirk is lang niet het enige slachtoffer van
WhatsApp-fraude of vriend-in-noodfraude. WhatsApp-fraude kan iedereen
overkomen. Dirk: “Normaal ben ik niet zo
makkelijk te foppen. Ik weet ook uit het
nieuws over Tikkiefraude en WhatsAppfraude. Ik dacht nog: dat gaat mij niet
gebeuren. Maar de criminelen zijn doortrapt. Ze spelen heel goed in op de relatie
die je hebt. En als je kind in nood is, komt er
een soort waas over je heen: je wil je kind
altijd helpen. Het is laag bij de grond wat
deze criminelen doen.”
Krijgt u net als Dirk een Whatsappje
waarin een bekende om hulp vraagt? Let
dan hierop:
1. Heeft iemand een nieuw telefoonnummer? Bel eerst het oude nummer. Krijgt u
uw bekende niet te pakken, doe dan
voorlopig niks. Reageer niet op het
berichtje, maar wacht echt tot u de
bekende zelf heeft gesproken.
Lees verder op pag 9
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Team Beheer & Onderhoud in de schijnwerpers

Een duik in de wereld van bebording en marker
Afwegingen voor het plaatsen van borden
“We krijgen regelmatig verzoeken van
bewoners of er nieuwe verkeersborden
geplaatst kunnen worden”, vertelt Floris.
“Ieder verzoek wordt nauwkeurig bekeken.
Het plaatsen van een verkeersbord is
echter niet altijd de oplossing. Ook de
inrichting van de weg en handhaving door
de politie speelt een rol bij het beïnvloeden
van het rijgedrag. We kijken altijd verder
naar de situatie in de wijk. Bijvoorbeeld bij
scholen willen we optimale veiligheid.
Verkeersborden plaatsen heeft hier niet
altijd zin. Wij denken wel mee over alternatieven. Zo hebben we op hoeken paaltjes
staan die kinderen zelf kunnen beschilderen. Ook zijn er mogelijkheden als een kiss
& ride strook, een parkeerverbod, drempels
en/of matrixborden.

Verkeersborden langs en boven de
wegen in de gemeente Apeldoorn: het
zijn er al met al zo’n 30.000. En dan is er
ook nog eens voor 500 kilometer aan
markering aanwezig. Maar wie zorgt er
eigenlijk voor dat alles wordt geplaatst,
onderhouden en veilig is?
Daarvoor staat het team Beheer &
Onderhoud klaar. Floris van Ginkel ( junior
vakspecialist verkeer) en Ronald
Bronkhorst (technisch beheerder bebording en markering) weten er alles van.
Ronald vertelt: “We plaatsen en onderhouden alle bebording in de gemeente
Apeldoorn. Dat zijn alle straatnaamborden,
bewegwijzeringsborden en RVV bebording.
Onder RVV bebording verstaan we de officiële verkeersborden die voldoen aan de
landelijke wetgeving wat betreft afmetingen, reflectie en hoogte.”

haald.” De 30 km/u borden staan vrijwel
alleen bij de toegangen tot zones. In principe vallen alle woonstraten (wijken) in
Apeldoorn in een 30 km/u zone en alle
doorgaande wegen (hoofdwegen) in een
50 km/u zone.
Toewerken naar digitaal beheersysteem
Als technisch beheerder bebording en
markering stuurt Ronald een ploeg aan die
de borden plaatst en onderhoudt. Ronald
vertelt: “De ploeg plaatst verkeersborden
bij nieuwe projecten, repareert schades die
gemeld worden en vernieuwt bestaande
bebording volgens een onderhoudsschema. We willen uiteindelijk een
gedigitaliseerd systeem, waarin alle bebording staat weergegeven. Door
digitalisering kunnen we beter signaleren
hoelang een bord ergens staat, wat voor
soort bord het is en wanneer we verwachten dat er weer onderhoud aankomt.”

Verkeersborden die bijdragen aan
verkeersveiligheid
Het landelijke beleid wat betreft bebording
is dat er zo min mogelijk borden worden
geplaatst. Floris vertelt: “Zo’n tien jaar
geleden is in Apeldoorn gestart met de
‘bordensanering’. Er was namelijk een wildgroei aan verkeersborden. Dat leverde
alleen maar verwarring en onveilige situaties op. Nu plaatsen we alleen nog borden
die echt wat toevoegen aan de verkeerssituatie. In bijvoorbeeld 30 km/u zones staat
niet meer in elke straat een bord dat je
maar 30km/u mag rijden en bij drempels
zijn de `pas op drempels’-borden wegge-
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Procedures voor het plaatsen van
verkeersborden
Voordat een nieuw verkeersbord wordt
geplaatst, zoeken we vaak afstemming
met de verkeersadviseur van de politie of
de wijkagent.” Bewoners kunnen de
beleidsvaststellingen bekijken op
www.officiëlebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen vervolgens nog
bezwaar maken. “We snappen best dat
bewoners het af en toe onzin vinden dat
we ergens geen nieuw bord plaatsen, maar
er gaat een heel traject aan vooraf. Over
ieder verkeersbord in onze gemeente is
goed nagedacht.”
Duurzame bebording: bamboe als bord?
De technische levensduur van bebording is
zo’n tien tot twaalf jaar. Ronald vertelt:
“Duurzaamheid speelt een belangrijke rol
in de gemeente Apeldoorn. Ook de bebor-
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ing
ding draagt hier aan bij. Bordenfabrikanten
ontwikkelen nieuwe folies zodat de bebording wel twintig tot dertig jaar mee kan.
Ook draaien we op het moment een pilot
met bamboe als duurzaam materiaal voor
bebording.”
Samen werken aan veilige
verkeerssituaties
“Onze ploeg in de wijk ziet met name
beschadigde borden als gevolg van aanrijdingen met vracht- of autoverkeer. Maar
ook laaghangende struiken of groene
aanslag in bosrijke gebieden zijn soms
een probleem”, aldus Ronald. “Via deze
weg willen we graag een oproep doen aan
bewoners om onveilige situaties met
betrekking tot verkeersborden te melden
via 14055 of de gemeentelijke website. Zo
zorgen we er samen voor dat de bebording in de gemeente Apeldoorn veilig en
netjes is.”
Jeanette van Dijk
Regisseur Openbare Ruimte

2. Bij WhatsApp-fraude kan ook de
WhatsApp-account van uw bekende zijn
gehackt. Ook dan geldt: zorg dat u hem
of haar echt spreekt.
3. Vraagt een bekende om geld via
WhatsApp, een sms of mail? Zorg altijd
voor live contact om te checken of het
klopt. Bel dus op of ga langs vóórdat u
stappen onderneemt.
4. Klik nooit op betaallinkjes die u zomaar
van een onbekende krijgt. En deel nooit
uw persoonlijke gegevens, pincode of
WhatsApp-code. Bedrijven en banken
vragen nooit naar uw codes en wachtwoorden.

via WhatsApp, maar komt ook voor via
andere sociale media en e-mail. Centraal
staat de hulpvraag: een vriend, familielid
of bekende verkeert in financiële nood en
vraagt om geld. Heeft iemand u geprobeerd zo op te lichten? Of bent u
slachtoffer? Doe dan online aangifte of bel
0900 8844.
Sharon Koenders
Wijkagent

En beveilig uw WhatsApp-account met
deze 5 simpele stappen:
1. Open WhatsApp
2. Klik op instellingen
3. Klik op account
4. Klik op verificatie in 2 stappen
5. Klik op instellen
Bent u slachtoffer? Doe aangifte!
WhatsApp-fraude gebeurt op verschillende manieren. Het gebeurt het vaakst

Advies- en Meldpunt Verward Gedrag
Inwoners en professionals die zich
zorgen maken over iemand in hun
omgeving die verward gedrag vertoont,
kunnen vanaf
1 december 2019 terecht bij het Adviesen Meldpunt Verward Gedrag. Dit is
dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en
23.00 uur via 088-933 55 00.
Wie belt, krijgt advies van professionals.
Als dit advies niet volstaat, wordt voor
passende opvolging gezorgd. Inwoners en
professionals kunnen vanaf 1 januari 2020
op dit telefoonnummer ook melding doen
in het kader van de Wet verplichte ggz
(Wvggz).
Wanneer belt iemand het advies- en
meldpunt?
Inwoners en professionals kunnen dit
nummer bellen als zij zich zorgen maken
over iemand die verward gedrag vertoont.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een buurvrouw die al een tijd haar gordijnen dicht

heeft. Of over een kennis die in een sociaal
isolement is beland en zichzelf verwaarloost. Als een hulpverlener bekend is, kan
deze natuurlijk beter direct gebeld worden.
Hoe werkt het advies- en meldpunt?
De beller krijgt een ervaren hulpverlener
aan de lijn. Deze geeft de beller advies of
zet de melding door naar de gemeente
waar de betrokkene woont. In het laatste
geval zal de gemeente op korte termijn
kijken welke ondersteuning nodig is in de
specifieke situatie.
Waarom dit advies- en meldpunt?
Gemeenten willen tijdig ondersteuning
bieden aan kwetsbare mensen. Hierbij is
vroegtijdig signaleren belangrijk. Om deze
signalen op de juiste plek binnen te krijgen, is het Advies- en Meldpunt Verward
Gedrag in het leven geroepen. Op deze
manier kunnen inwoners en professionals
tijdig hun zorgen uiten en kan de
gemeente, indien nodig, ondersteuning
starten of zorgprofessionals inschakelen.
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Per 1 januari 2020: Wet verplichte ggz
Heeft u het vermoeden dat iemand
gedwongen zorg nodig heeft? Dan kunt u
vanaf 1 januari 2020 hiervan ook melding
doen bij het Advies- en Meldpunt Verward
Gedrag. Daarvoor is de nieuwe Wet
verplichte ggz het kader. De rijksoverheid
informeert over de kaders die voor
gedwongen zorg gelden.
Praktische informatie over het Advies- en
meldpunt
Het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag
neemt meldingen in ontvangst voor de
zestien gemeenten van de regio’s Midden
IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek. Het
telefoonnummer is dagelijks bereikbaar
van 08:30 tot 23:00 uur via 088-933 55 00.
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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

HULP IN DE TUIN NODIG?
Wij hebben uw tuinhulp al gevonden die uw tuin weer
voorjaarsklaar kan maken en onderhouden

Altijd thuis in úw wijk!
Onze pluspunten:
1. Scherpe en heldere tarieven
2. Professionele en duidelijke presentaties
3. Persoonlijke aandacht en regelmatig contact

Bent u senior
en heeft u klussen
in de tuin (of in huis)
waar u tegen op ziet
of wilt u uw tuin weer
voorjaarsklaar gemaakt hebben?

4. Full service dienstverlening

Neem dan vrijblijvend contact met ons op
en wij bespreken graag onze mogelijkheden.

5. Gratis waardebepaling

055 3030628

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn
055 - 3 550 450 info@vanvlietmakelaardij.nl

Of kijk voor meer informatie op www.dienstenvoorthuis.nl
Of stuur een mail naar info@dienstenvoorthuis.nl

•
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Bewoners aan het woord

Iedereen zijn eigen groene energiecentrale?
In april konden we in het Apeldoorns Stadsblad lezen over het bedrijf Circ en
wijkbewoner René Schers. René is één van de oprichters van Circ waar ze de
compacte Biodigester hebben ontwikkeld en nu produceren. De Biodigester is kort
gezegd een apparaat dat uit organisch afval (bijvoorbeeld keukenafval) gas maakt
dat je kunt gebruiken in plaats van aardgas. In een notendop legt René me uit hoe
het werkt: “Het apparaat vergist het afval.” Stinkt dat niet, vraagt u zich af. “De
boel zit helemaal dicht. Het geheel is afgesloten en geurvrij. Het apparaat ‘leest’
wat er binnenkomt aan afval en een computer regelt de vergisting. Naast gas komt
er ook een hoeveelheid vloeistof vrij die gebruikt kan worden als plantenmest. En
je hebt natuurlijk ook geen groene bak meer om de hoek staan met allemaal
vliegjes erin.”
Circ heeft nu op een aantal plaatsen zo’n
apparaat in bedrijf en hoopt hiermee een
steentje bij te dragen aan de energie-transitie. Niet alleen bij bedrijven, instellingen
en wooncomplexen maar ook bij particulieren. Binnenkort start een bekend
vakantiepark ook met de energieopwekker.

Papendal: eerste installatie
Ik lees in een landelijke krant dat de kok
van sportcentrum Papendal in Arnhem
enthousiast is over het eerste apparaat dat
daar in gebruik is genomen.
De Biodigester-50 van het formaat van een
afvalcontainer laadt hij met emmers vol
keukenafval. Waar hij vroeger moest betalen voor afvoer van dit afval, krijgt hij er nu
groen gas voor terug dat gebruikt wordt
voor de centrale verwarming en warm
kraanwater op het complex. Zo wordt ca.
15 kuub gas per dag gemaakt, wat zo’n 20%
van het totale verbruik is in het gebouw
waar het wordt ingezet.

gebruikt werd. René vult aan: “De machine
regelt normaal zelf de al dan niet ingestelde ‘ruststanden’, maar deze pilotversie
had voor nieuwe geplande testen wel
voeding nodig.” In de Boszichtlaan waar hij
woont, kreeg hij een dozijn bewoners zo
ver dat ze een paar weken hun keukenafval
bij hem inleverden om daarmee de
machine in Papendal op gang te houden.
De buren bleken geïnteresseerd in het
lokaal zelf verwerken van eigen afval
gezien het voordeel voor het milieu en de
eigen portemonnee. Nu Papendal weer
selfsupporting is en het lokale verzamelen
in de Boszichtlaan is gestopt, komt daar
weer tweewekelijks de ‘groene vuilnisman’
van de gemeente langs. Dus lokaal je eigen
afval verwerken scheelt, naast de hiervoor
genoemde voordelen, ook nog het nodige
zwaar verkeer in de wijk.
Reserveren net als toen de Tesla?
Als marketing man kan René de voordelen
goed benoemen. Voor de verdere uitrol zijn
de voorbeeld-installaties in Papendal, en
sinds eind augustus ook die op het eiland

In de eigen buurt
Straatbewoners bij René hebben al kunnen
kennismaken met het systeem en het afval
verzamelen. Kort na de start van het
gebruik in Papendal begin dit jaar, viel de
toestroom van voeding voor het apparaat
stil omdat het sportcentrum tijdens de
eerste maanden van corona nauwelijks

Pampus, van groot belang. Niet alleen voor
zakelijke klanten maar ook voor de verdere
ontwikkeling van de Biodigester-5, het kleinere broertje van de Biodigester-50. “De
bedoeling is dat die in het keukenkastje
past bij iedereen thuis. En dat je die voedt
met je keukenafval dat vervolgens gas
oplevert. Dat gas gaat de bestaande gasleiding in of wordt omgezet in elektriciteit".
Ik geef aan dat wij nooit 5 kilo afval per
dag produceren met ons vieren thuis. Dus
daar zit nog wel een dingetje. Dat erkent
René maar hij schat in dat, als we een paar
jaar verder zijn, er meer soorten afval zijn
die vergist kunnen worden. Zo verwacht hij
dat er tegen die tijd verpakkingen zijn die
‘biodegradable’ zijn, zoals dat heet, ofwel
biologisch afbreekbaar. Circ heeft daarom
net een biochemicus in dienst genomen
om na te gaan hoe het vergistingsproces
valt te verbeteren en is aan te passen aan
nieuwe ‘voeding’. “Misschien kan er op
termijn wel een deel van ons rioolwater
doorheen. Nu bevat dat nog te veel onverteerbare chemicaliën.” Het plan is om de
Biodigester-5, de kleine versie voor particulieren dus, in 2023 op de markt te hebben.
Op de site van Circ zie ik dat we ons al
kunnen ‘voorinschrijven’ voor zo’n
apparaat. “Net als
destijds voor de
Tesla”, grapt René.
Marco Lindhout

september 2020

De Sprengen

11

Wijkraadswerk

Actuele zaken
In de afgelopen zomermaanden, in het coronatijdperk dus, zijn contacten met de
gemeente beperkt gebleven. Tijdens het zogeheten ‘fietsrondje’ door de wijk met
wijkbeheer zijn twintig punten aan de orde gekomen zoals aandacht voor het groen,
het algemene straatbeeld zoals veel onkruid, kapotte bankjes, rolstoelvriendelijk
maken van trottoiroversteken en overhangend groen. Voor een aantal punten geldt
dat daarover al eerder overleg is geweest en dat die nog op een beoordeling
wachten van andere gemeentelijke disciplines. Mogelijkheden om werkzaamheden
te combineren laten nog wel eens te wensen over. Het duurt dan wat langer voordat
soms simpele zaken geregeld worden.
Suggesties voor het aanpassen van de Badhuisspreng ter hoogte van de
Julianalocatie zijn nog steeds in beraad bij de gemeente. Een fietsveiliger
Sprengenweg laat op zich wachten. Zie kader.
Op de bouwlocaties ‘Bolt’ en
‘Julianakwartier’ zijn nieuwe wijkbewoners
druk doende met de inrichting van de
woning en tuinen.

kunt u maken via www.apeldoorn.nl/
buitenlijn of door te bellen naar 14055. U
kunt zo mee werken aan een schone en
veilige woonomgeving.

De werkzaamheden aan gas-en waterleidingen aan de Soerenseweg en de
Robijnstraat zijn voltooid. De wens van de
wijkraad om het wegdek van de
Robijnstraat te vernieuwen kan nog niet
gehonoreerd worden.
Dit najaar staat de Hegge tussen de
Badhuisweg en Midden Enkweg wel op de
planning voor nieuwe bestrating.

Gedenksteenlegging
De werkgroep Gedenkstenen Joods
Apeldoorn heeft op 9 september een
gedenksteen gelegd in het trottoir bij het
huis aan de Schuttersweg 77.
Gedenkstenen worden gelegd bij huizen
waaruit in de Tweede Wereldoorlog Joodse
Apeldoorners door de bezetter zijn gedeporteerd naar de concentratiekampen.
Mensen die in de concentratiekampen zijn
vermoord hebben geen graf waar ze
kunnen worden herdacht. Een Joodse
uitspraak is: “Een mens is pas vergeten als
ook zijn naam is vergeten”. De werkgroep
heeft inmiddels 150 gedenkstenen gelegd.
Het leggen van gedenkstenen gebeurt niet
alleen in Apeldoorn. In verschillende
steden en dorpen in Nederland en ook
elders in Europa wordt dit gedaan.
De gedenkstenen staan ook bekend onder
de naam Stolpersteine (struikelstenen). De
werkgroep in Apeldoorn heeft er bewust
voor gekozen om de stenen

Buitenlijn

Ervaringen met de buitenlijn zijn over het
algemeen goed. Problemen op het gebied
van wegen, groen, milieu, staatmeubilair,
verlichting, vernielingen etc. worden opgepakt en naar de uitvoerende instanties
doorgestuurd. Laat de gemeente weten als
er iets schoongemaakt, opgeruimd of
hersteld moet worden. Ligt er een stoeptegel los in uw straat, werkt een lantaarnpaal
niet goed of is er iets vernield? De melding
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“Gedenkstenen” te noemen. Eerdere steenleggingen in onze wijk waren aan de
Badhuisweg bij nummer 28 en 58 en de
Hoogakkerlaan bij nummer 75. Meer info
www.gedenkstenen-apeldoorn.nl
Aandacht voor 30-km gebieden
Wist u dat te hard rijden in de 30-km
gebieden ergernis nummer één is bij ons in
de buurt? Verkeersdeelnemers zeggen vaak
“wat maakt 10 km in snelheid meer of
minder nu uit!” Zijn er adequate oplossingen? Zie het artikel van de
stadsdeelmanager.

In de fietsstrook van de Sprengenweg naar
de Loolaan is naar aanleiding van klachten
een rood witte verkeerszuil geplaatst. Het
blijkt dat onder andere pakketbezorgers
met hun bestelbus via deze doorsteek een
kortere weg vanuit de wijk naar de Loolaan
vinden. In de grastrook en het voetpad
zijn palen geplaatst.

Westpoint
College van B&W heeft een besluit genomen over het ontwerp bestemmingsplan
en zienswijze. Onder voorbehoud wordt dit
besproken in de politieke markt (PMA) van
8 oktober. Daarna zal de gemeenteraad op
15 oktober een besluit nemen.
Veiligheid in de wijk
De periode van vroeg donker worden is
weer aangebroken. Het risico op een
inbraak neemt in de wintermaanden toe.
Door gebruik te maken van een WhatsAppgroep kunnen buurtbewoners een oogje in
het zeil houden. Samen zijn wij nou
eenmaal de ogen en oren van de wijk onder
het motto: “Veilig wonen is bewust wonen”.
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Met het melden van verdachte situaties in
een WhatsApp-groep worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij
eventuele verdachte personen in de gaten
houden. Ondertussen kan de politie
worden ingelicht die dan actie kan ondernemen.

Mocht er in uw straat een WhatsApp-groep
actief zijn die u bij de gemeente wilt laten
registreren meld dat dan bij de wijkraad op
info@wijkraaddesprengen.nl. Wilt u een
nieuwe groep starten dan is meer informatie te vinden op
www.wijkraaddesprengen.nl onder het
tabblad politie-veiligheid.
Project voormalig belastingkantoor
Veranderingen van kantoor naar woongebouw neemt/nam meer voorbereidingstijd.

Resultaten enquête over verkeersveiligheid Sprengenweg

Dagelijks zijn er onveilige situaties op het gedeelte van de Sprengenweg tussen de
Koning Lodewijklaan/Prinses Beatrixlaan en de Badhuisweg. Dit door een combinatie
van een (te) smalle weg, de grote snelheidsverschillen tussen auto’s/bussen en fietsers,
de geparkeerde auto’s en grote drommen fietsers die naast elkaar rijden. Vooral zij ervaren dit weggedeelte vaak als onveilig.
Ongeveer 500 personen lieten in december vorig jaar via een enquête weten hoe het in
hun ogen gesteld is met de verkeersveiligheid van de route. Medewerkers van de
gemeente en wijkraadsleden spraken passerende fietsers ter plekke aan en ook was het
mogelijk online te reageren. De conclusies zijn helder: een andere, veiliger inrichting van
de weg zou ontzettend welkom zijn.
Enquête
De enquête vond plaats naar aanleiding van een brief, die wij als wijkraad samen met
de wijkraad Brink en Orden aan de gemeente stuurden en het overleg dat daarop
volgde. Zowel de ondernemers ter plaatse als passerende fietsers werd gevraagd welke
problemen zij ervaren en welke mogelijke oplossingen zij zien.
De meest gehoorde aanbevelingen van de ondervraagden zijn:
ö Maak een (fysieke) scheiding tussen fietspad en weggedeelte voor de auto’s
ö Voer een 30 km/u-zone in
ö Voeg drempels toe aan de weg
ö Verbreed de weg
ö Plaats verkeerslichten op de kruising Sprengenweg/Prinses Beatrixlaan/Koning
Lodewijklaan

Er is op dit moment meer duidelijkheid
over het programma wonen en wonen met
zorg. De projectontwikkelaar werkt dit nu
samen uit met de gemeente. De basis voor
de plannen ligt in het behoud van het
gebouw omdat daarmee het gebouw als
gemeentelijk monument ook eer wordt
aangedaan. De verwachting is dat in het
vierde kwartaal van
dit jaar nadere informatie beschikbaar
komt.

André Staal

Vervolg
Helaas is nog niet te zeggen wanneer de verkeersveiligheid op met name het eerste en
smalste stuk van de weg (van Badhuisweg tot Bartelsweg) verbeterd kan worden.
Wegonderhoud en wegaanpassingen zijn behoorlijk kostbaar en worden lang van tevoren gepland.
Op dit moment is alleen het wegonderhoud ingepland van het stuk Sprengenweg
tussen Bartelsweg en Prinses Beatrixlaan. Dit staat gepland voor tweede helft 2021 en
hangt samen met de afronding van de werkzaamheden op en rond de Juliana-locatie.
Als het tijd is voor die onderhoudswerkzaamheden wordt gekeken of er gelijk iets aan
de verkeersveiligheid kan worden gedaan.
In ieder geval gaat de gemeente aan de slag met de uitkomsten van de enquête en zal
worden onderzocht welke verbeteringen, ook op het stuk tussen Badhuisweg en
Bartelsweg, mogelijk zijn. Uiteindelijk moet dat leiden tot een planning, zowel in de tijd
als qua financiën.
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Stand van zaken energietransitie

Regionale energietransitie
Afgelopen jaar hebben zeven
gemeenten ( waaronder Apeldoorn),
waterschappen en provincie Gelderland
samen met bedrijven, inwoners,
netbeheerder en maatschappelijke
organisaties in de zgn. Cleantech Regio
samengewerkt aan de Concept
Regionale Energiestrategie (RES). In
maart 2020 was de Concept RES klaar.
Een volgende stap is het bespreken van
het concept met bewoners en
volksvertegenwoordigers. In de Concept
RES is beschreven Waar, Waarom en Hoe
we in onze regio in de komende jaren
met energie uit wind en zon een forse
vermindering van CO2 willen realiseren.

Jouw huis klaar voor de toekomst
Om inwoners en geïnteresseerden te
informeren, om meningen te peilen en
met elkaar in gesprek te gaan organiseert
de gemeente Apeldoorn, in samenwerking
met Energiek Apeldoorn, een serie
themabijeenkomsten “Een plan voor
duurzame energie in de regio”.
Eén van de themabijeenkomsten
“Apeldoorn in de energietransitie” is
gehouden op 2 september. Tijdens deze
bijeenkomst gaven vertegenwoordigers
van de Cleantech Regio een toelichting op
de manieren, waarop we meer duurzame
energie kunnen opwekken met wind en
zon. Waar kunnen nieuwe zonneparken en
windmolens komen? Er was ruimte voor
uitwisseling en discussie. Tevens was er de
mogelijkheid om online actief deel te
nemen aan deze bijeenkomst.
Een vervolg hierop was de behandeling in
de PMA op 17 september (met inspraakmogelijkheid) en de raadsvergadering op
24 september. Ten tijde van het schrijven
van dit stuk waren de uitkomsten van deze
vergaderingen nog niet bekend.
Meer bijeenkomsten over energietransitie
zijn in november 2020 “de zin en onzin van
waterstof” en in januari 2021 “Apeldoorn
van het aardgas af. Maar hoe?”
Ga voor meer info naar www.energiekapeldoorn.nl/energietransitie

De gemeente helpt met gratis advies en acties om energie te besparen.
Energie besparen is belangrijk voor het milieu én levert je een lagere energierekening
op. De gemeente Apeldoorn krijgt in 2020 extra geld van het Rijk om huiseigenaren te
helpen met verduurzamen. Samen met het Regionaal Energieloket, energiecoöperatie
deA en Energiek Apeldoorn organiseert de gemeente daarvoor dit jaar diverse acties en
biedt gratis producten aan. Daarmee maak je je huis klaar voor de toekomst!
Zonnepanelenactie groot succes
In juni is de zonnepanelenactie voor Apeldoorn van start gegaan. Huiseigenaren in
Apeldoorn ontvingen hierover een persoonlijke brief. Inmiddels volgden ruim 700 inwoners de online informatiebijeenkomsten en meer dan 550 inwoners vroegen een offerte
aan. De eerste zonnepanelen liggen al op de daken. Meedoen met de actie kan nog
steeds. Kijk op www.energiekapeldoorn.nl/zonnepanelenactie voor meer informatie en
aanmelden.
Na de zomer: cadeaubon actie
Na de zomer start voor heel Apeldoorn de cadeaubon actie voor gratis energiebesparende producten. Huiseigenaren kunnen gratis een energie-bespaarbox bestellen, met
daarin energiebesparende producten ter waarde van 45 euro. Zoals LED-lampen, tochtstrippen, radiatorfolie et cetera. Doel is om energiebesparing heel praktisch te
stimuleren. Er geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Voorinschrijven is nu al
mogelijk via www.energiekapeldoorn.nl/cadeaubon
Overige acties
Naast de zonnepanelen- en de cadeaubonactie gaan er in het najaar in verschillende
wijken en dorpen ook nog andere activiteiten van start:
ö Buurtactie Energiezuinig Wonen: gratis energieadviezen aan de hand van
voorbeeldwoningen in verschillende wijken
ö Isolatie inkoopactie in verschillende wijken
ö Inzet van energieconciërges die helpen met energiebesparing
ö Webinars en informatiebijeenkomsten met tips over energiebesparing.
Overzicht van alle activiteiten
Een compleet overzicht van alle acties en activiteiten vind je op www.energiekapeldoorn.nl/jouw-huis-toekomstklaar.
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Sociaal

Buurtpicknick Sprengenpark

Prachtig weer, schaduw van de mooie bomen, lekkere hapjes en drankjes. Dat waren de
ingrediënten voor de buurtpicknick in het Sprengenpark, geheel coronaproof georganiseerd op
woensdag 19 augustus. De buurtpicknick maakt onderdeel uit van het zomerprogramma van
Stimenz dat speciaal vanwege de corona-pandemie is ontwikkeld. Op deze manier kunnen
Apeldoorners op een verantwoorde manier toch samen genieten van leuke activiteiten.

Ruim 70 bewoners hadden zich aangemeld of kwamen zich ter
plekke aanmelden. Er waren op gepaste afstand cirkels in het gras
gemaakt waar mensen uit één huishouden in konden plaatsnemen. Bij een aantal marktkramen werd de lahmacun, een stuk
pizza, groente, fruit, een lekker stukje cake en drinken uitgedeeld.
Albert Heijn, Özbaktat en Domino's hebben de picknick gesponsord. En verschillende bewoners hadden ook wat lekkers gemaakt.
Het was geweldig om te zien dat er ondanks de cirkels flink
contact gemaakt werd met elkaar. Ouderen met een rollator,
gezinnen, vluchtelingen, buurtbewoners, kinderen, bewoners van
Riwis, bezoekers van ontmoetingsplek het Buurtpalet, het was een
zeer kleurrijk gezelschap.
Halverwege is er nog een stevige workout gedaan waar iedereen
aan meedeed. En voor de kinderen was er natuurlijk nog extra
speelmateriaal en een verloting waarbij een supergrote zwembadeend kon worden gewonnen.
We kregen na afloop veel complimenten en de algemene stemming was om dit vaker te doen.

Jan van Eijk,
buurtregisseur Apeldoorn Noordwest/Centrum
van Stimenz
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Deel jouw ervaringen via de BuurtBelever
De gemeente Apeldoorn is benieuwd hoe het leven in
Apeldoorn u bevalt. De BuurtBelever is een enquête gericht
op het bevragen van inwoners van de gemeente naar de
leefbaarheid van hun buurt. De uitkomsten van die enquête
worden gebruikt om de bestaande gebiedsaanpak te
evalueren en dienen tevens als uitgangspunt om problemen
op het gebied van leefbaarheid aan te pakken.
Denk aan vragen als:
ö hoe onze inwoners hun buurt en woning ervaren
ö wat ze van de voorzieningen in de buurt vinden
ö hoe de onderlinge contacten in de buurt zijn
ö hoe verantwoordelijk mensen zich voelen voor de leefbaarheid
van hun buurt
ö wat hun mening is over veiligheidsonderwerpen als verkeersveiligheid en overlast
Er zijn ook vragen over de eigen situatie. Bijvoorbeeld over gezondheid, sport en lichaamsbeweging, vrijwilligerswerk, mate van
zelfstandigheid etc.
De BuurtBelever is niet nieuw in Apeldoorn. Tot tien jaar geleden
had de gemeente een BuurtBelever waarin antwoorden op zulk
soort vragen werden verzameld. Wegens bezuinigingen is dit
waardevolle instrument echter komen te vervallen. Leefbaarheid
blijft een terugkerend thema binnen overheidsorganisaties, omdat
de overheid verantwoordelijk is voor het verzorgen van een goed
woon- en leefklimaat voor hun inwoners. Het is dan ook begrijpelijk dat veel gemeenten waarde hechten aan iets als een
BuurtBelever. Zo ook de gemeente Apeldoorn.
Doel van dit onderzoek
Met de verkregen kennis kan de gemeente beter invulling geven
aan de ontwikkeling van onze stad, om er een nog fijnere plek van

te maken om te wonen en te leven. Door het onderzoek periodiek tweejaarlijks - te herhalen zijn trends inzichtelijk te maken van
hoe de waardering van inwoners van hun leefomgeving zich
ontwikkelt in de tijd.
Per post en online
In de maand juli is de vragenlijst per post opgestuurd naar ruim
34.000 willekeurig geselecteerde huishoudens (verdeeld over
42 buurten) in de gemeente Apeldoorn. In diezelfde maand was er,
gemeten over de gehele gemeente, al een respons van 5.000+.
Om een goed representatief beeld te verkrijgen op gebiedsniveau
zijn er herinneringsbrieven verstuurd en is de enquête online
gezet. De vragenlijst kon tot 1 augustus door elke inwoner van
Apeldoorn ingevuld worden. Via www.wijkraaddesprengen.nl en
www.nextdoor.nl is hier melding van gemaakt.
De onderzoeksperiode is afgesloten en er is inmiddels een aantal
analyses gedaan. De resultaten worden gevisualiseerd en komen
op een openbare website. Medio 4e kwartaal van dit jaar, dus in
oktober-november, zal er meer over bekend worden.

Van de stadsdeelmanager

Rijd 30 in de woonwijk: hoe moeilijk is het?
In de woonwijk is 30 km/uur de maximale snelheid. Dat is al
meer dan 20 jaar zo in Nederland en je zou zeggen dat we dat
nu allemaal wel weten. Of toch niet? Of willen we het niet
altijd weten?
Komt het nu omdat vanwege corona meer mensen thuis zijn en
vaker naar buiten kijken? Of wordt er, doordat er een tijdje wat
minder verkeer is geweest, echt vaker hard gereden? Wat de
oorzaak is weet ik niet, maar ik heb de indruk dat we de laatste
maanden vaker klachten krijgen over te hard rijden in woonstraten.
Dan maar drempels?
En dat zijn lastige signalen. We zijn al jaren bezig woonstraten zo
in te richten dat er minder hard kan worden gereden, maar we
realiseren ons ook dat we daarmee nog niet klaar zijn. En de inrich-

september 2020

De Sprengen

17

ting van die straten is ook altijd een compromis: drempels remmen
de snelheid, maar zijn ook niet prettig voor degene die wel rustig
rijdt of voor, om maar een voorbeeld te noemen, een patiënt die in
een ambulance ligt. En drempels in busroutes worden weer anders
aangelegd, waardoor ze minder effect hebben. Daarnaast: lang
niet iedereen is blij met een drempel voor z'n deur.
Meer ‘30’-bordjes
Regelmatig krijgen we ook de vraag om meer bordjes '30' te plaatsen omdat mensen niet goed zouden weten dat ze niet harder
mogen rijden. Dat doen we in principe niet. Over het algemeen
weten mensen echt wel dat je in woonstraten niet harder dan 30
mag. En als je op de ene plek wel een herhalingsbord plaatst en op
een andere niet, gaan mensen daar weer twijfelen. En voordat je
het weet hangen alle lantaarnpalen vol met bordjes en is er per
saldo niets of nauwelijks iets veranderd.
Matrixborden
Wat wel kan helpen is om op een bepaald weggedeelte mensen
gedurende enige tijd op hun snelheid te attenderen. Dat doen we
door matrixborden die we steeds op wisselende plekken ophangen
en die even kort oplichten en uw snelheid aangeven. Door steeds

van plek te wisselen is de attentiewaarde hoger dan wanneer die
borden altijd op dezelfde plaats zouden hangen.
Afvalcontainers met ‘30’-stickers
En als u zich wel eens stoort aan hardrijders bij u in de straat zou u
kunnen overwegen '30' stickers te plakken op uw afvalcontainers.
Als er één keer per week of twee weken in een straat een hele rij
containers staat met allemaal
die sticker heeft dat een grote
attentiewaarde. Veilig Verkeer
Nederland (VVN) kan u aan die
stickers helpen. Kijk hiervoor
op https://participatiepunt.
vvn.nl/verhaal/vvn-stickeractie
Dan kan in elk geval niemand
zich meer achter het excuus
verschuilen dat-ie het niet
wist...
Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest

Ken uw wijk
Op de opgave in Wijknieuws 74 hebben we 8 reacties
ontvangen die allemaal goed waren. Zoals gewoonlijk heeft
de redactiecommissie geloot en de winnaar van de cadeaubon
van 25 euro is geworden

Het is in de praktijk maar de vraag hoeveel zin het heeft. De vogels
die de meeste overlast veroorzaken zijn kraaien en kauwen. Deze
vogels zijn zo slim en gewiekst dat zij zich niet zullen laten
afschrikken door het stilstaande beeld van een kat.

Gerbrig Wijngaard-Wams, gefeliciteerd!
Deze foto werd gemaakt van de kat
op het dak van de woning aan de
Jachtlaan 35.
Waarom zo’n kat op het dak? Als je
internet erop naspeurt krijg je daar
geen duidelijk antwoord op. Het varieert van bijgeloof, reïncarnatie van
Lucifer tot vogelverschrikker. De betekenis van bijgeloof rond de zwarte kat
lijkt een beetje achterhaald en ouderwets. Er werd wel gezegd dat
een zwarte kat ongeluk brengt, terwijl er ook sprake van is dat een
zwarte kat een geluksbrenger is. Zwarte katten schijnen een plukje
wit haar te hebben dat een eeuwige geluksbrenger is voor degene
die dat plukje draagt. Al met al is er een aantal legendes uit Japan,
Egypte en vanuit de Middeleeuwen. Gelukkig weten hedendaagse
dierenvrienden dat er slechts één vervelend aspect aan deze huisdieren kleeft: het opruimen van kattenhaar.
Hoogstwaarschijnlijk is de kat op dit plaatje bedoeld als vogelverschrikker. Vogels willen immers nog wel eens riet uit de kap
lostrekken. Maar volgens de Vakfederatie Rietdekkers kennen zij
ook wel voorbeelden van mensen die een beeld van een kat op het
dak (niet op de nok) geplaatst hebben omdat zij dat gewoon leuk
vinden staan.
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Wie van u weet waar wij dit keer de foto hebben genomen?
Reageer dan uiterlijk op 15 november 2020. U kunt hiervoor mailen naar
het secretariaat van de wijkraad, info@wijkraaddesprengen.nl, onder
vermelding van uw naam en adres. Onder de goede inzenders wordt
wederom een cadeaubon van 25 euro verloot.
Joyce Snel
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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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