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Te koud in mijn werkkamer, bij u ook?
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BISTERBOSCH MAKELAARDIJ...
bij u om de hoek, dus kom gerust eens buurten!

Bisterbosch Makelaardij is samen met Bisterbosch Financieel Adviseurs een
full-service kantoor. Als onafhankelijk specialist in hypotheken, pensioenen
en financiële planning bemiddelt Bisterbosch Financieel Adviseurs voor een
groot aantal banken en verzekeraars. Samen vormen wij een sterke
combinatie met korte communicatielijnen en zeer persoonlijke begeleiding,
waarbij de klant centraal staat.
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Van de voorzitter
Voor u ligt alweer het laatste nummer van
Wijknieuws van dit jaar. Een jaar, waarin
zo’n beetje het hele leven zich afspeelde
rond dat ene, allesoverheersende thema.
Corona of Covid-19. Iedereen is er wel zo’n
beetje klaar mee. Misschien dat de artikelen verderop in dit blad u kunnen helpen
om de gedachten wat te verzetten. Zo
hebben we eens op een rijtje gezet wat de
historie is van het Walterboscomplex waar
de Belastingdienst gevestigd is. Ikzelf
woon nu alweer ruim 36 jaar ‘onder de
rook’ van dit grote kantorencomplex en
beschouw het als iets vanzelfsprekends.
Maar er zit natuurlijk een heel verhaal
achter. En ook de beelden in de tuin rond
de gebouwen, waarvan je vaak geen idee
hebt wat ze voorstellen, hebben een
geschiedenis. Leuk om daar kennis van te
nemen, denken wij.
Hetzelfde geldt voor een onderwerp waar
je eigenlijk niks van wil weten. Waar je
noodgedwongen mee te maken krijgt als
er ‘stront aan de knikker’ is. In de meest
letterlijke zin van het woord! Een ondergrondse infrastructuur van 1200 kilometer
waar zo’n tien mannen - wellicht zijn daar
ook vrouwen bij - dag en nacht druk mee
zijn om die in orde te houden. Het mooie
van deze coronatijd (om het woord toch
maar weer even te laten vallen) vind ik, dat
we met zijn allen meer oog en waardering
hebben gekregen voor de mensen in beroepen waar we nooit bij stilstaan. Maar die
van essentieel belang zijn voor het functioneren van onze samenleving. Het gaat dan
meestal over mensen in de zorg, medewer-

kers van supermarkten, politieagenten en
vele anderen. Wat mij betreft horen de
mensen, die ons riool onderhouden en
verbeteren daar zeer zeker bij!
Verder doen we een oproep aan u allen ons
uw e-mailadres te geven. Dat doen we om
twee redenen.
In de eerste plaats kunnen we via e-mail
veel sneller en gemakkelijker met u
communiceren. We stelden dat weer eens
vast toen we onlangs de enquête
verspreidden, waar we het op bladzijde 13
in dit Wijknieuws over hebben.
Daarnaast wordt het steeds belangrijker
dat we als wijkraad kunnen aantonen dat
we namens een groot deel van de wijkbewoners spreken. Daarom willen we met
zoveel mogelijk e-mailadressen een goede
ledenadministratie opzetten. Op bladzijde
7 van dit blad doen we dat verder uit de
doeken.
Dat alles doen we terwijl we nog niet zeker
weten of er voor wijkraden wel een
toekomst is weggelegd. Als u de kranten
van de laatste tijd volgt weet u waar ik het
over heb. Maar op dit moment de boel de
boel laten lijkt ons geen goed idee. Ik neem
aan dat we binnen niet al te lange termijn
weten hoe de toekomst er op dit vlak uit
ziet.
Rest mij u en de uwen namens het bestuur
en de redactie
goede feestdagen
toe te wensen en
een goede start in
het nieuwe jaar.
Rob Jerphanion
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Walterbos toen en nu

Van bos naar belastingdienst
Foto: Coda archief

Op de voorpagina van het vorige
wijknieuws stond een afbeelding van de
zogeheten ‘waterspuwers’ bij de
kantoren van de Belastingdienst aan de
J.F. Kennedylaan. Het riep bij meerdere
lezers van ons blad vragen op over de
functie van deze waterpartij en over de
historie van de vestiging van deze
Rijkskantoren in deze woonomgeving.
Het gebied, waarin dit kantorencomplex is
gelegen, stond decennialang bekend als
het ‘Walterbos’, vernoemd naar de toenmalige grondeigenaren, de familie Walter (zie
kader). Op oude kaarten is te zien dat het
gebied, zoals dat met grote delen van de
Veluwe het geval was, bestond uit woeste
heidegrond tot het in het begin van de
vorige eeuw door aanplant veranderde in
naaldbos. Grote gebieden waren van
oudsher in het bezit van een samenwerkingsverband van grondeigenaren.

Vanaf Sprengenparklaan toen

Foto: Coda archief

het gebied geleidelijk aan de gemeente.
Omstreeks 1950 werd een groot deel van
de straten aangelegd: de woningen aan de
Staringlaan dateren van 1955, de drie
woonflats aan de Waltersingel zijn van
1958 en in 1973 verschenen de woningen
aan de Joost van den Vondellaan.
Ambtenaren naar Apeldoorn
In de jaren 60 kwam de regering met een
plan om Haagse rijksdiensten, die niet
gebonden waren aan de steeds vollere
randstad, te spreiden over het land. Als
eerste vestigingsplaats kwam Apeldoorn in
beeld, met als resultaat de komst in 1965
van de Belastingdienst. Niet veel later
volgde het Kadaster, de Pensioen- en
Verzekeringskamer en het Rijkscomputercentrum. In die jaren ontstond het
hardnekkige misverstand dat die hele spreiding van rijksdiensten puur op Apeldoorn
gericht was. Termen als ‘de tweede schrijftafel van het land’ deden hun intrede.

Halverwege de 19e eeuw werden gronden
verkocht aan opkopers. Zo kocht J.C. Wils
(J.C. Wilslaan), een koopman-houthandelaar, een bosgebied van ca. 300 ha. ten
noordwesten van Apeldoorn. In diezelfde
tijd kocht de Apeldoornse notaris en
grondeigenaar Wilhelm Walter (1836-1918)
stukken grond die hij ontwikkelde tot het
bosgebied ‘Walterbos’. Dit bos lag rond de
huidige J.F. Kennedylaan en strekte zich uit
tot de Schuttersweg en de Badhuisspreng.
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Verkoop aan gemeente
Rond 1930 waren er plannen om aan deze
kant van Apeldoorn een uitgebreide woonwijk te bouwen die ook Berg en Bos zou
omvatten. Het Walterbos zou in die plannen de plek worden van een nieuw te
bouwen ziekenhuis. Zover is het nooit
gekomen. Wel zien we bebouwing
ontstaan langs de Sterrenlaan en de
Sprengenweg. Na de dood van notaris
Wilhelm Walter verkochten de erfgenamen

Klein Manhattan
Toch is dat nooit de opzet van de rijksoverheid geweest getuige bijvoorbeeld de
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verhuizing van het ABP naar Zuid-Limburg
en die van de Centrale Directie van de PTT
naar Groningen. Niettemin voelde
Apeldoorn zich opgestoten in de vaart der
volkeren en maakte grootse plannen. Er
bestaat een foto van koningin Juliana die
op werkbezoek aan Apeldoorn een
maquette bekijkt waarop onze stad als een
‘klein-Manhattan’ staat afgebeeld. Met
brede toegangswegen om al het verkeer te
kunnen verwerken.
Van breed naar smal
Maar begin jaren 70 werden de torenhoge
Apeldoornse ambities net zo snel weer
teruggeschroefd. De reeds aangelegde
brede wegen werden tot enkele rijbanen
versmald. Zoals aan de Europaweg (inmiddels weer verbreed), de Prins Willem
Alexanderlaan en de Arnhemseweg in
Beekbergen. Het dubbele viaduct van de A1
over de Arnhemseweg getuigt overigens
nog steeds van de toenmalige ambities.
Belastingdienst
Voor de vestiging van de Belastingdienst
werden vier kantoortorens en een plintgebouw (een lager gebouw rondom een
kantoortoren) langs de Joost van den
Vondellaan gebouwd. De behoefte aan
kantoorruimte groeide: tussen 2002-2007
werd het complex ingrijpend aangepast.
De gemeente Apeldoorn werkte daar van
harte aan mee: de Belastingdienst was
immers meer dan goed voor de werkgelegenheid.
De (ver)bouwplannen schoten bij de bewoners van de omliggende wijken echter in
het verkeerde keelgat. Men vreesde hinder
van de bouwwerkzaamheden, een

Over de familie Walter

Vanaf Sprengenparklaan nu
toename van de parkeeroverlast en de
slagschaduw van de 70 meter hoge torens.
Uiteindelijk werden de plannen aangepast:
de oude vier gebouwen kregen een nieuwe
buitenkant, de twee nieuwe boonvormige
glazen torens werden 10 meter lager en
slanker en de verbinding tussen de
verschillende gebouwen ging ondergronds
evenals de grote parkeergarage. Over het
algemeen wordt het resultaat als positief
beoordeeld. De torens hebben een vloeroppervlak van 110.000 m2 en de bouwkosten
bedroegen 116 miljoen euro.

De wandeltuin
Een groot deel van het gebied is als park
uitgevoerd en openbaar toegankelijk. De
tuin is ontworpen door een tuin-en landschapsarchitect, met verschillende
leemachtige wandelpaden en houten vlonders. Die laatsten werden overigens een
aantal jaren geleden vernieuwd omdat ze
voor wandelaars te glad werden.
Buurtbewoners wandelen er graag.
Doordat er overlast was - en nog is - van
loslopende honden die overal hun
behoefte deden en doen trof de
Rijksgebouwendienst een rigoureuze
maatregel. De borden ‘honden aan de lijn’
werden vervangen door borden met ‘verboden voor honden’. In de oostelijke hoek is

een kleine speeltuin die in trek is bij buurtkinderen.
Kunst: komt dat zien
Bij nieuwbouw, verbouw of koop van rijksgebouwen voor een bedrag van meer dan
één miljoen euro is een percentageregeling
voor beeldende kunst van toepassing. Zo is
op het complex een Veluws heideveld ingericht met een schat aan kunstwerken die
het de moeite waard maken om er een
wandeling te maken. Sommige van die
kunstwerken staan op beschutte plekken
die ommuurd zijn door groene hagen. Om
ze goed te kunnen bekijken moet je dan
ook de paden volgen die tussen die hagen
door voeren. Het is jammer dat er bij de
beelden geen informatie vermeld is. Zou
daar geen geld voor geweest zijn?
Geen kikkers maar draken
Rond de gebouwen liggen waterreservoirs:
zij vormen het dak van de verzonken
gebouwen, met de ondergrondse parkeergarage voor ca. 1.100 auto’s. Opvallend zijn
de grote elementen met waterspuwers.
Dacht u ook dat het kikkers waren? Het zijn
reliëfs van draken en waterspuwende
maskers die ontworpen zijn door Rob Birza,
een kunstenaar en schilder in de hedendaagse Nederlandse beeldende kunst.
Buiten het feit, dat die waterpartij mooi is
om te zien, is het ook functioneel. Je ziet
geen vissen en ook geen planten. Het
water zorgt voor verkoeling van het
gebouw en de (computer)apparatuur, dient
als beveiliging en
kan ook als bluswater worden gebruikt.
Het water wordt ook
gebruikt voor het
doorspoelen van de
André Staal
toiletten.
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Thomas Jan Walter (1791-1866) was
gehuwd met een dochter van J.H.
Gunningh, die van 1811 tot 1813 maire,
burgemeester, van Apeldoorn is geweest
(Gunninglaan). Thomas Jan werd in 1814
aangesteld als ambtsmedicus van
Apeldoorn. Hij was een ouderwetse
geneesheer die bloedzuigers kweekte in
de Nagelpoel, een heideplas in Apeldoorn
(Nagelpoelweg). Het gebruik van bloedzuigers, ook wel nagels genoemd, werd
als een medische behandeling gezien die
heilzaam was bij tal van ziektes. Zijn zoon
Wilhelm (1836-1918) was notaris in
Apeldoorn. Deze liet op de plek van zijn
ouderlijk huis in 1892 een nieuwe villa
bouwen, het huidige pand van De Wilde
Pieters aan de Hoofdstraat. Wilhelm
kocht een groot aantal bospercelen langs
de huidige J.F. Kennedylaan die na zijn
dood door zijn erfgenamen in de loop der
jaren aan de gemeente werden verkocht.
Zelf stelde hij In 1886 grond aan de
Sprengenweg beschikbaar voor de bouw
van het Julianaziekenhuis.

De zoon van Wilhelm, Herman Tomas
Theodoor (1872-1941), trad in de voetsporen van zijn vader en was ook notaris in
Apeldoorn. Hij overleed te Jena na een
verblijf vanaf oktober 1940 als Indië-gijzelaar in het concentratiekamp Buchenwald.
De naam Walter komt niet alleen voor in
de straatnaam Waltersingel maar ook in de
namen van diverse gebouwen te weten
het appartementengebouw Walterbosch
aan de Mercuriuslaan, het Veluws college
Walterbosch en dus het Walterboscomplex
van de Belastingdienst. De namen van de
Waltersingel en de Gunninglaan wijken
overigens af van het straatnamenpatroon
in die wijk. Alle andere straten zijn immers
vernoemd naar dichters. Kennelijk vond
men dit toch de juiste plek om de naam
van de familie Walter, haar vroegere
grondbezit en rol in de geschiedenis in
het “dorp” Apeldoorn in ere te houden.
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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

SINDS

1984
Snoopy

Bij ons voelt je kind zich thuis!

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

Moet de wijkraad blijven?

Al enige tijd wordt binnen Apeldoorn de discussie gevoerd
over de wijze waarop de inwoners van de gemeente meer en
beter kunnen worden betrokken bij het wel en wee van hun
wijk. Hoe, met andere woorden, de zogenoemde
‘burgerparticipatie’ in de huidige tijd vorm gegeven kan
worden. Op het vlak van de aanwezige voorzieningen, de
inrichting van de openbare ruimte, de onderlinge cohesie en
noemt u maar op. Ook de rol van de wijkraden wordt hierin
betrokken. Van tijd tot tijd krijgt u daarvan iets mee in de
krant. Af en toe via koppen als “wijkraden boos” en
“wijkraden stappen op”. Wat is er aan de hand?
De discussie begon toen het gemeentebestuur een aantal jaren
geleden tot de conclusie kwam dat het zogenoemde “gebiedsgerichte werken” aan modernisering toe was. Niet meer allerlei
plannen via geïnstitutionaliseerde overleggen over de wijken
uitstorten maar het initiatief veel meer bij de wijkbewoners zelf
neerleggen. Die al steeds meer, mede door de opkomst van de
social media, elkaar gingen opzoeken om iets in hun wijk tot stand
te brengen. De gemeente wilde dat gaan stimuleren en faciliteren.
Dit werd versterkt door de aankondiging van een nieuwe wet, de
Omgevingswet, die bewoners van een wijk meer invloed zou gaan
geven op de inrichting van hun fysieke leefomgeving. Die wet
moet overigens nog van kracht worden.
Wel of geen wijkraad?
Op het stadhuis nu leeft de gedachte dat je door deze ontwikkelingen geen wijkraden meer nodig hebt. De bewoners zelf oefenen
immers waar nodig hun invloed uit. De wijkraden zijn het daar
niet mee eens.
Natúúrlijk is het zo dat de inwoners van een wijk zoveel mogelijk
bij de ontwikkelingen in hun wijk betrokken moeten worden. En
natúúrlijk is het een goede zaak als wijkbewoners de handen
ineenslaan om hun wijk mooier en beter te maken. Daar bestaat
geen verschil van inzicht over. Maar meestal richten aandacht en
energie zich daarbij op een concreet project of een concrete doelstelling waarna men na realisatie daarvan weer overgaat tot de
orde van de dag. Terwijl, dat vinden althans de wijkraden, het van
belang is dat in een wijk óók een bewonersorganisatie actief is die
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de belangen van de wijk structureel in de gaten houdt. Die
aanspreekbaar is voor gemeentelijke diensten, ook in de fase dat
er nog geen concrete plannen in voorbereiding zijn en er dus ook
nog geen direct belanghebbenden gemobiliseerd kunnen worden.
Die, anders gezegd, voortdurend de vinger aan de pols houdt en in
actie komt als zaken daar om vragen.
Ten tijde van het schrijven van dit stukje is deze discussie weer
opgelaaid. Het college van burgemeester en wethouders heeft de
wijkraden laten weten dat aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld de verordening, die nu de basis vormt voor het
functioneren van de wijkraden, per 1 januari a.s. in te trekken. We
hebben daar uiteraard bezwaar tegen aangetekend. Hoe de vlag
erbij hangt op het moment dat u deze uitgave van Wijknieuws in
de bus krijgt valt niet te voorzien. Zolang de bijl niet is gevallen
gaan we gewoon door met waar we mee bezig zijn.
Verzoek aan u
Dat brengt mij op het volgende. De gemeente wil dat groepen
bewoners, die opkomen voor een bepaald belang, duidelijk laten
zien namens wie zij spreken. Dat gaat ook gelden voor, zolang die
er nog zijn, de huidige wijkraden. Wij vinden dat als bestuur van de
wijkraad geen onredelijke eis. Nu is het zo dat wij er van uitgaan
dat wij spreken namens alle inwoners van onze wijk. Maar of dat
echt zo is weten we natuurlijk niet zeker.
Onze wijkraad heeft de rechtsvorm van een vereniging. Normaal
gesproken committeer je je aan een vereniging door daarvan lid te
worden. Waarmee je vervolgens het recht krijgt om je stem te
laten horen in de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Bij ons is
die verenigingsstructuur zwak ontwikkeld. We willen die sterker
maken. Een eerste vereiste daarvoor is dat we snel en gemakkelijk
met u kunnen communiceren. Daarom aan u het volgende verzoek:
Vindt u het belangrijk vindt dat er in uw wijk De Sprengen
een wijkraad actief is?
Mail dan uw naam en adres én uw toestemming om uw e-mailadres in het ledenbestand op te nemen naar de secretaris, via
Info@wijkraaddesprengen.nl, Dat vergroot de kans op het voortbestaan van de wijkraad zeker!
Rob Jerphanion
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Thuis werken

Te koud in mijn werkkamer, bij u ook?
Sinds medio maart werken hele
volksstammen niet meer op kantoor maar
thuis. De meningen daarover zijn
verschillend. Daar ga ik nu niet op in, al
was het alleen maar omdat je jezelf
gelukkig moet prijzen dat je kantoorwerk
doorloopt in deze coronatijd en daarmee
ook je salaris. Waar ik wel over wil praten
is de temperatuur in mijn werkkamer,
want dat is vermoedelijk ook voor veel
anderen een verbeterpunt met de winter
in aantocht. Ik zit in het op één na kleinste
kamertje van het huis om mijn werk op
mijn computer uit te voeren.
Start van onze zoektocht
Tijdens mijn lunchwandeling zie ik Berco
Verhoek aan de Bosweg in een vergelijkbare situatie. We raken aan de praat en ook
hij vindt het moeilijk om zijn werkkamer
op een aangename temperatuur te
houden. We gaan samen op zoek naar een
oplossing hiervoor. In ons eerste gesprek
raken we enthousiast over infraroodpanelen. We maken een afspraak bij Energiek
Apeldoorn aan de Paslaan om ons daarover
te laten voorlichten. Gewapend met een
hele vragenlijst over infrarood stappen we
naar binnen. “Zoals jullie infraroodpanelen
willen inzetten is het eigenlijk alleen een
noodverband”, is de eerste reactie van Arie
Kamphuis van het gemeentelijke voorlichtingscentrum. Arie neemt ons mee in de
wereld van verwarming van vandaag en
morgen. Een aanrader om eens een
afspraak te maken voor iedereen die soortgelijke vragen heeft, al was het alleen maar
voor verkenning van de mogelijkheden.
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Wat zien we nu als opties?
ö De straalkachel. Mijn vader heeft me er
pas een geleend, Philips, made in
England, 35 jaar oud, old school dus. Ik
heb hem in nu gebruik, want ik moet
toch wat. Dit is geen blijvertje want de
temperatuur jojoot heen en weer en ik
moet hem te vaak aan en uit zetten. En
ik weet niet hoeveel stroom het me
kost.
ö De olie-gevulde radiator mét thermostaat. Ook nog te leen van mijn vader.
Die schrijven we nog even niet af.
ö Infraroodpanelen. Daar heeft u vast
eerder over gehoord, net als wij.
Hieronder veel meer van wat Berco en ik
daarover leerden. Bij Energiek
Apeldoorn kunt u een infraroodpaneel
voelen en in werking zien. Dat vonden
we een erg nuttige ervaring.
ö De thermostaat in de woonkamer
foppen door daar de radiatoren dicht te
draaien waardoor de temperatuur daalt
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en de verwarmingsketel op volle toeren
blijft draaien. De radiator in de werkkamer krijgt daarmee voldoende
warmwater. Dit vinden we geen werkbare oplossing met gedraai een
thermostaatknoppen in de woonkamer
en op andere plekken.
ö Electrische vloerwarming. Daarover
kunt u komende maanden meer informatie halen bij het energiecentrum en
ook daar bekijken (ervaren).
ö Een portable, draadloze thermostaat.
Die neem je mee naar je werkkamer
nadat je de radiatorkranen in je woonkamer hebt geknepen voor zolang je
daar geen warmte nodig hebt.
U merkt het al, het wordt een steeds ingewikkelder vraagstuk met veel te veel opties.
Tenslotte legt Arie het systeem van de
zone-verwarming uit. Dat klinkt eenvoudig
en werkt ongeveer als volgt: je behoudt je
conventionele cv-systeem maar je laat het

beter werken door je huis in aparte zones
te verdelen met in elke zone een eigen
thermostaat.
Wat is infrarood eigenlijk?
Over infrarood panelen voor gebruik
binnen hebben wij tot nu toe de volgende
informatie verzameld.
ö Infrarood verwarmt objecten en niet,
zoals bij centrale verwarming, de lucht
in de kamer. Alsof je bij een temperatuur onder nul tijdens de winstersport
in de stralende zon staat. Dat is een
heerlijk vooruitzicht, maar toch.
ö Infrarood is bedoeld als tijdelijke bijverwarming (“alleen voor een paar
graadjes hoger”).
ö Voor permanente verwarming zijn er
betere alternatieven.
ö Het paneel wordt heet, ca. 110 graden
Celsius, dus je hebt ruimte eromheen
nodig.
ö Bij het demo-paneel van Energiek
Apeldoorn zat geen thermostaat.
ö Je moet in het gebied van de straling
van het paneel zitten om de warmte te
ervaren.
Je loopt dus risico op koude voeten onder
je bureau.
Past infrarood bij ons?
Eerst maar de uitkomst op onze vraag is
het verstandig voor ons om infrarood in te
zetten? We kiezen er, zoals het er nu uitziet,
allebei niet voor. Al is het niet duur en lijkt
het ons eenvoudig zelf te installeren. Wij
concluderen dat we slecht in dit plaatje
passen: de radiator in onze werkkamer
staat zo kort aan dat we toch wel meer dan
een paar graadjes hoger nodig hebben en
daarnaast zoeken we geen tijdelijke
verwarming maar is het bedoeld voor heel
onze werkdag. Ik doe een hoofdrekensom-

metje met 800 Watt verbruik en zie dan
dat onze nieuwe thuiswerkvergoeding van
ca 35 euro per maand al voor een groot
deel hieraan op gaat. Tenslotte heb ik op
mijn werkkamer met twee schuine
dakvlakken en de trap naar zolder nauwelijks ruimte ‘op afstand’ voor een
infraroodpaneel. Berco: ”Doordat we
kritisch naar onze thuissituatie keken,
realiseerden we ons dat onze werkkamer
overdag eigenlijk het hoofdverblijf van ons
huis is geworden; de rest van het gezin is
momenteel door de week overdag minder
lang thuis.”
Wat doen we dan wel, hoor ik u denken?
Dat antwoord, nee, de wég naar dat
antwoord ligt verborgen in het verhaal van
Arie: begin niet met een infrarood paneel
als eindoplossing maar kijk eens kritisch
naar je huidige verwarmingssysteem. Dat
gaat verder dan alleen een juiste CV-ketel.
Breng eerst je eigen persoonlijke situatie en
wensen in beeld en ga dan de bestaande
CV finetunen. Dat kan door het creëren van
de eerdergenoemde zones in huis met ieder
hun eigen thermostaat. Dat zou het
gewenste comfort in elke zone, dus ook in
onze werkkamer, moeten kunnen leveren.
Verder zou “waterzijdig inregelen” van de
CV het gasverbruik kunnen verminderen.
Berco denkt na om zijn hele CV-verwarmingssysteem eens te laten beoordelen
door een deskundige. En met opgroeiende
kinderen die op hun eigen kamer huiswerk
maken is dubbele beglazing op die kamers
ook geen slecht idee.
Ik ga aan de slag met twee dingen. Voor de
langere termijn ga ik voor zo’n zonesysteem, eventueel in combinatie met het
vervangen van mijn 17 jaar oude CV-ketel.
Want ook zonder corona verwacht ik dat

mijn baas me gaat vragen om de helft van
de tijd maar thuis te gaan werken. Op
korte termijn leg ik een aan/uit schakelaar
aan voor mijn straalkachel die ik tijdens
een skypevergadering ongemerkt moet
kunnen bedienen. Dat is niet de rocket
science die u na bovenstaand verhaal
misschien verwacht. Dat klopt. Ik leen voor
een week een energieverbruiksmeter van
Energiek Apeldoorn om het verbruik per
dag te meten.
Straalkachel aan de energieverbruiksmeter
in gebruik

Tenslotte
Dit is natuurlijk een eindeloos verhaal
waarover steeds nieuwe informatie
beschikbaar komt maar Berco en ik zijn een
stap verder. Het Energiepunt organiseert
komende maanden over tal van onderwerpen op het gebied van energieverbruik
webinars waaraan iedereen kan deelnemen. Heeft u
interesse, ga eens
langs en houdt hun
website in de gaten:
https://www.energiekapeldoorn.nl/.
Marco Lindhout

Zelf bladcompost maken
De moeite waard en eenvoudig te doen.
Hoe werkt het? De meeste bladeren
composteren binnen een jaar. Bladeren van
een beuk, plataan of eik doen er wat langer
over. Voor een snel resultaat verzamelt u de
bladeren in een (vuilnis)zak. Zorg dat de
bladeren een beetje vochtig zijn en druk de
inhoud steeds stevig aan om de lucht te
laten verdwijnen. Knoop de zak dicht en
zet de “composthoop” ergens in de tuin.
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Bescherming en voeding voor borders
Na een jaar kunt u de bladcompost gebruiken als een “mulchlaagje” voor de
borderplanten. Het vermindert onkruidgroei en zorgt dat de grond minder
uitdroogt. Gemengd met zand is het een
prima stekgrond. Proces versnellen: vooraf
versnipperen of kleiner maken en toevoegen van een handje tuinkalk.
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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

•

10

december 2020

De Sprengen

Een kijkje in de wereld van Beheer & Onderhoud

Foto’s: Rob Voss

De mannen die 1200 kilometer riool
onderhouden en vervangen

Maar liefst 1200 kilometer riool in de gemeente Apeldoorn: heb je daar wel eens bij stil
gestaan? Het doel van de mannen van rioolonderhoud is dat bewoners niets merken
van het riool. Alsof het er niet is. Wil de Ridder (vakspecialist riolering), Cees Petersen
(unitleider water en riolering) en het team rioolonderhoud (bestaande uit acht
personen) houden zich dagelijks bezig met de riolering in onze gemeente. Zij zorgen er
namens Beheer & Onderhoud voor dat de riolering functioneert, ze repareren schades,
verhelpen lekkages en houden het riool schoon. Zo speelt zich ontzettend veel af
onder onze Apeldoornse grond. Wil en Cees vertellen er graag over.

Er bestaan twee soorten riool. Het traditionele riool, waarin vuil
water en regenwater gemengd worden opgevangen en het afgekoppelde systeem, waarin het schone regenwater apart van het
vuile water terechtkomt. Wil legt uit: “We kijken steeds vaker of
er ‘afkoppelkansen’ zijn. Dit houdt in dat we waar mogelijk naast
het traditionele riool een nieuw riool aanleggen waarin het
schone regenwater apart wordt opgevangen. We hebben hier
maandelijks een ‘wateroverleg’ over. Ook wordt het schone
regenwater steeds meer opgevangen in wadi’s. Deze wadi’s zien
we met name in nieuwbouwwijken. Je kunt het vergelijken met
droge rivierbeddingen die een overvloed aan water kunnen
opvangen in natte periodes. Door deze ontkoppeling kan bij
hevige regenval het water beter worden opgevangen. Ondanks
dat kan het vóórkomen dat in extreme omstandigheden toch
nog water omhoog komt en op straat komt te staan. Maar dat is
dus geen vuil rioolwater meer maar schoon regenwater. Dat is
hygiënischer voor de bewoners en beter voor het milieu.

december 2020

Ofschoon we er altijd naar streven die overloop zoveel mogelijk
te beperken, valt het niet altijd te voorkomen.”
Goede afstemming over vervanging riolen
Er vinden met grote regelmaat rioolinspecties plaats om vast te
stellen waar zich schades voordoen. Op basis daarvan worden er
maatregelen genomen. Wil vertelt: “Wanneer we maatregelen
nemen proberen we dit zo veel mogelijk te combineren met
bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. Als er een riool compleet
vervangen moet worden moet de weg toch opengebroken worden.
Wanneer dit gecombineerd kan worden met andere werkzaamheden scheelt dat aanzienlijk in de kosten en de overlast. We hebben
dan ook regelmatig contact met de beleidsmedewerker
Ruimtelijke Leefomgeving. Riolering gaat in onze gemeente zo’n
70 tot 80 jaar mee. In het verleden is er altijd veel aandacht
geweest voor leidingherstel, maar de laatste jaren kiezen we daarnaast ook steeds vaker voor het renoveren van putten. Er werd
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lange tijd gedacht dat de putten weinig te verduren hadden, maar
we weten inmiddels wel beter. Dit soort grootschalige ingrepen
wordt uitgevoerd door een externe aannemer.”
Innovaties in rioleringssystemen
“Binnen onze afdeling zijn we altijd bezig met innovaties op het
gebied van riolering”, vertelt Wil. “We kijken natuurlijk naar landelijke trends, maar ook binnen onze afdeling worden er innovaties
uitgeprobeerd. We hebben altijd de focus op wat het beste werkt,
hoe onderhoudsvriendelijk het is en hoe de status op de lange
termijn zal zijn. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met een pilot onder
de parallelweg van de Zwolseweg. Hier hebben we waterbergende
bestrating aangebracht. In deze innovatieve bestrating loopt het
water via de kolken in de ondergrond van de weg. Van hieruit kan
het water breed de grond in vloeien.”

de plek waar het water het riool in stroomt. Kolken zie je meestal
aan de zijkant van de weg. Als er een watermotiefje op de kolk
staat, betekent dit dat het om een afgekoppeld systeem gaat. Hier
wordt het regenwater dus apart opgevangen. Putten zijn de grote
deksels die je in het midden van de weg ziet”, vertelt Cees.
Klachten verhelpen
“Niet alle meldingen moeten acuut worden opgelost. Soms kan
het wachten en worden ze gecombineerd met andere werkzaamheden”, aldus Wil. “Wat voor bewoners in ieder geval goed is om te
weten is, dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het water
op eigen terrein. Op de grens
van hun tuin en het gemeentelijke deel zit een controleputje
op zo’n meter diepte. Wij weten
precies waar die putjes zitten.
Als er een melding komt, wordt
vanuit dat putje gekeken aan
welke kant het probleem ligt.
Ligt het aan de kant van de
gemeente (staat het controleputje vol) dan lossen wij het op.
Kolk met watermotief
Ligt aan de kant van de bewoner (staat het controleputje
leeg), dan moet hij of zij zelf hulp inschakelen via een rioleringsbedrijf. Bewoners worden overigens ook gestimuleerd om dakwater
zelf op te vangen en ook om hun tuin groen te maken zodat water
opgenomen kan worden in de bodem.
Er is de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor het zelf
opvangen van dakwater. Ga hiervoor naar
www.apeldoorn.nl/subsidie-afkoppelen-regenwater

Risico’s voor riolen
De risico’s voor riolen zijn groot. Cees vertelt: “We zien vaak dat
riolen verstopt raken door vet en vochtige doekjes. Wc-papier lost
wel op in het water, maar vochtige doekjes niet. Ook wordt er nog
steeds veel frituurvet en jus weggespoeld. Dit gaat stollen en zorgt
voor problemen. Verder zien we
verstoppingen door wortelgroei
van bomen en struiken. Bij
voegen tussen de leidingen
groeien deze wortels soms naar
binnen. Bij rioolinspecties
komen we regelmatig flinke
wortels in de leidingen tegen.
Een ander risico voor riolen is
instorting. Dit heeft vaak een
lekkage als oorzaak. Door de lekkage spoelt het zand onder de
verharding weg, ontstaat er een holle ruimte en is instorting het
gevolg. Het asfalt erboven kan soms tijden lang intact blijven,
maar het gaat geheid een keer mis. Hier kan een bewoner zelf
niets aan doen, maar aan het doorspoelen van vochtig toiletpapier
en vet natuurlijk wél.”
Verschil tussen kolk en put
Jaarlijks worden er binnen onze gemeente zo’n 500 tot 600
meldingen over riolering gedaan. “Bij klachten hebben bewoners
het vaak over putten, terwijl het dan om een kolk gaat. De kolk is
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Jeanette van Dijk
Regisseur Openbare Ruimte

Maak van je mondkapje geen zwerfkapje
Onder deze slogan is
Nederland Schoon in samenwerking met Plastic Soup
Foundation een landelijke
campagne begonnen om de
zwerfkapjes te beteugelen.
Het vervuilt de omgeving en
geeft ergernis. Maak gebruik
van een stoffen mondkapje
die je gewoon heet kunt
wassen en hergebruiken. Kies
je toch voor een wegwerpmondkapje gooi dit dan in
een beschikbare openbare
afvalbak of thuis bij het restafval.
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Bewoners aan het woord

Enquête over de wijkraad: de uitslag
Wat anderen van je werk vinden - wie wil dat niet weten? Wij als wijkraad
in ieder geval wel. Op de enquête die we hebben uitgezet kwamen
ongeveer 200 reacties binnen. Wat weten en vinden wijkbewoners van
het werk van de wijkraad? Waar moet de raad zeker aandacht aan geven?
En zijn mensen een beetje tevreden over het wijkblad?

Wat doet de wijkraad?
Een eerlijke reactie: iets meer dan 50% geeft aan dat ze helemaal niet of maar een beetje
op de hoogte zijn van wat de wijkraad doet.

Hoofdtaken van de wijkraad
Gelukkig wil onbekendheid met de wijkraad niet zeggen dat mensen de wijkraad dan ook
niet belangrijk vinden. Dat blijkt als de hoofdtaken van de wijkraad worden uitgelegd:
ö het monitoren van ontwikkelingen in de wijk
ö het aankaarten van problemen bij bevoegde instanties
ö het adviseren van wijkbewoners in hun contact met de gemeente
ö het bevorderen van cohesie in de wijk

namens de bewoners scoort hoog. De weg
wijzen binnen het gemeentelijk apparaat
voorziet in een grote behoefte. Bovendien
sta je sterker als raad ‘dan als bewoner
alleen’, aldus een respondent.
Sociale functie
Een aantal beantwoorders attendeerden
ons ook op de sociale functie die een wijkraad kan vervullen. Respondenten kwamen
met diverse ideeën, onder meer:
ö Mensen aanspreken als de (voor)tuin te
rommelig wordt
ö Stimuleren van verbindingen tussen
bewoners, meer aandacht voor jongeren/ouderen, in samenwerking met
welzijnswerkers in de wijk
ö Mensen attenderen op hun morele
plicht om ook om te kijken naar anderen
ö Bestrijding van eenzaamheid, inloopkoffieochtenden voor ouderen
Veiligheid
Veel mensen signaleren een vervelende
trend die vooral het laatste jaar zichtbaar
werd: het afsteken van vuurwerk in de wijk,
ook op klaarlichte dag. Dit laatste lijkt
deels te komen van schooljeugd in hun
pauze. Hierdoor durven enkelen zelfs niet
meer de deur uit. Ook overlast van hangjongeren in het Walterboschpark, ’s nachts
geschreeuw van dronken types en zwerfafval is menigeen een doorn in het oog. Meer
handhaving vanuit de gemeente zou hier
heel welkom zijn.
Aandacht voor verduurzaming
De wijkraad kan bovendien een rol spelen in
het adviseren van de gemeente wat duurzame projecten betreft, zoals het stimuleren
van de vergroening van tuinen, of de opvang
van regenwater voor gebruik in eigen tuin.
Ook een wijkmoestuin wordt geopperd.

‘De wijkraad doet belangrijk werk’
Die wetenschap verandert de zaak. Dik
90% vindt het aardig belangrijk of heel
belangrijk dat er een wijkraad is. Gelukkig
maar, dan weten wij in ieder geval dat wijkbewoners ons werk nuttig vinden.
Verkeersproblemen & groen
We vroegen ook of bepaalde onderwerpen
een vaste taak moesten zijn van de wijkraad. Hier staat de aanpak van
verkeersproblemen overduidelijk op één.

De verkeerssituatie op de Koning
Lodewijklaan en de Sprengenweg wordt
expliciet genoemd. Ook inrichting van het
groen en de openbare ruimte vindt een
ruime meerderheid behoorlijk/heel
belangrijk. Een eigen budget hiervoor op
wijkniveau zou veel vrijheid geven, vindt
een respondent. En een hartenkreet: ‘Meer
bankjes in de wijk voor ouderen’!
Wegwijs in de gemeente
Het contact leggen met de gemeente
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Goed gelezen: het wijkblad
Een leuke opsteker voor de redactie van het
Wijknieuws: dat wordt goed gelezen. Meer
dan 60% van de respondenten leest zelfs
alle artikelen. Ook de waardering is hoog,
gemiddeld bijna een 8.
Actuele én historische zaken
Voor velen is Wijknieuws hét medium om
op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in de wijk. Het gaat dan om
informatie over gemeenteplannen voor
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nieuwbouwprojecten, herbestemming,
wegwerkzaamheden en herinrichting van
groen. ‘Zo weet je wat er speelt in je buurt’,
vatte een respondent samen. De stukjes
van de wijkagent worden diverse malen
apart vermeld als interessante informatie.
Ook de artikelen over geschiedenis en
historische panden gooien hoge ogen: het
zijn de verhalen ‘die de wijk en zijn bewoners tot leven brengen’, oordeelt een ander.
Belangrijke schakel
Wij danken iedereen die de enquête heeft
ingevuld hartelijk voor de genomen tijd en
moeite! De vele tips, ideeën en opmerkingen waarderen we zeer. Kritische noten
(zoals passiviteit rondom de herontwikke-

ling van Westpoint, onzichtbaarheid van de
wijkraad) nemen we zeker mee. De gegeven complimenten natuurlijk ook. Het
merendeel van de respondenten ziet de
wijkraad als een belangrijke schakel tussen
gemeente en wijkbewoner, die bovendien
veel achtergrondinformatie over de wijk
zelf kan geven. Voor ons een mooie stimulans om door te gaan en de positie van de
wijkraad te blijven benadrukken naar de
gemeente.
Naschrift
Bovenstaande enquête is uitgezet via de
ongeveer 350 bij ons bekende e-mailadressen van wijkbewoners en via de social
media Nextdoor en Facebook. Omdat

laatstgenoemde media slechts enkele reacties opleverden kunnen we vaststellen dat
de 200 reacties goeddeels afkomstig zijn
van de wijkbewoners
die we een e-mail
stuurden. Deze vaststelling benadrukt
nog eens het belang
van een deugdelijke
administratie van eBeyke Goris
mailadressen. Kijkt u
daarom nog eens
naar het verzoek, dat
wij op bladzij 7 van
dit Wijknieuws doen.
Quentin van der Pan

Ken uw wijk
Op de opgave in Wijknieuws 75 hebben
we 21 reacties ontvangen die allemaal
goed waren. Zoals gewoonlijk heeft de
redactiecommissie geloot en de
winnaars van de cadeaubon van 25 euro
zijn geworden

Merel en Mats Beumer,
gefeliciteerd!

Deze foto werd gemaakt in de tuin
bij de Belastingdienst aan de
J.F. Kennedylaan/Waltersingel.
Tot eind 18e eeuw werden als huisaanduiding gevelstenen en uithangborden
gebruikt omdat er geen huisnummering
bestond. Zo kon een kuiper een botervat
uitbeelden en een schrijver een veer. Ook
bekend zijn de gaper voor de drogist en
apotheker, voor de kleermaker een schaar
en voor de barbier een paal met rode en
witte strepen. Wilde je iemand de weg
wijzen of mensen op voorhand naar een
bepaald huis sturen, dan hoefde je alleen
maar het uithangbord te beschrijven en de
bezoeker wist genoeg. Veel van deze oude
uithangborden en gevelstenen prijken nog

steeds, vaak in prachtig gerestaureerde
vorm, in diverse stadscentra in ons land en
daarbuiten.
Attributen van een tollenaar
Stefan Strauss, in 1957 in Duitsland geboren waar hij filosofie studeerde, volgde
kunstopleidingen in Oostenrijk en
Amsterdam. In 1994 kreeg hij de opdracht
om, conform bovengenoemde oude traditie, voor het belastingkantoor in Zaandam
een kunstwerk te maken in de vorm van de
symbolische attributen van een tollenaar.
Het kunstwerk omvat vijf enorm uitvergrote ‘gereedschappen’. Zonder aanduiding
van wat ze voorstellen, dus hierbij een
poging om ze toch te definiëren.
Goudzeef
De inktpot en een vloeistempel komen uit
de tijd dat er nog met ganzenveer en
kroontjespen werd geschreven: met vloeipapier werd toen de inkt gedroogd. Een
derde object zou kunnen doorgaan voor
een lakstempel maar ook voor een
gewichtje om gouden munten te wegen
om zo de waarde te bepalen. De twee
andere attributen geven een hoorn des
overvloeds en een goudzeef weer. Het idee
hierbij zou kunnen zijn dat de belastinginner de goudzeef hanteert om van de
overvloed/rijkdom te kunnen incasseren.
Van Zaandam naar Walterboscomplex
Toen in 2015 het belastingkantoor in
Zaandam werd opgeheven werden de beelden overgebracht naar het
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Walterboscomplex in Apeldoorn. Omdat de
enorme vormen bij elkaar horen zijn ze, net
als in Zaandam, bij elkaar neergelegd - nu
tegen de achtergrond van het boonvormige kantoorgebouw bij de speeltuin.
Kinderen vinden het een uitdaging om
erop te klimmen en zich er te verstoppen.
Wie van u weet waar wij dit keer de foto
hebben genomen?

Reageer dan uiterlijk op 24 februari 2021. 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 c 25 verloot.
Joyce Snel
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Wijkraadswerk

Actuele zaken
Stadsbus

De berichtgeving over de nieuwe dienstregeling van Keolis heeft lang op zich laten
wachten. Dit kwam mede door de aanbestedingsperikelen en de daaropvolgende
vertraagde besluitvorming en communicatie. Vanuit de gemeente is daar nog wel
wat over te doen geweest. Op 13 december
is het immers al zover. Veel routes zijn
ingekort, veranderd en op enkele routes
zijn bushaltes vervallen. Bussen kunnen
daardoor vaker rijden. Maar door deze
aanpassingen zijn er locaties waar de bus
niet meer komt. Voor de wijk Berg en Bos
en De Sprengen vervalt buslijn 16 vanuit
Berg en Bos via de Soerenseweg en
Berkenhove/Orpheus naar het centrum en
het station. De gemeente heeft bij de
provincie, die er over gaat, aangedrongen
op een passende oplossing. Provincie,
gemeente en busbedrijf Keolis zijn de
mogelijkheden aan het verkennen van een
buurtbus. Hieraan zijn wel de nodige voorwaarden verbonden. Of dat haalbaar is, is
nog niet bekend.
Maar ook lijn 2, met de bushaltes aan de
Schuttersweg, zal verdwijnen. Daarvoor
komt In de plaats lijn 1 die vanaf het
station via het centrum, de Sprengenweg
en J.F. Kennedylaan naar de Willem III
kazerne voert en omgekeerd.
Julianakwartier
Nijhuis Bouw BV heeft alle woningen
opgeleverd en is nog bezig de tijdelijke

16

Begraafplaats Soerenseweg

bouwketen te verwijderen. Begin volgend
jaar komt er meer duidelijkheid over de
invulling van het nog onbebouwde
gedeelte van het terrein tussen de Koning
Lodewijklaan en de Dr. Rodbardlaan. Aan
de Berg en Boschweg worden nog 3 woningen gerealiseerd. De meeste nieuwe
wijkbewoners zijn door het bestuur van de
wijkraad welkom geheten terwijl zij nog
bezig waren hun nieuwe woonomgeving
in te richten.
Ook aan de infrastructuur is te zien dat het
een compleet geheel gaat worden. De
aanpak van het gedeelte van de
Sprengenweg tussen de Bartelsweg en de
Prinses Beatrixlaan is uitgesteld, mede
omdat er op het genoemde onbebouwde
gedeelte nog bouwactiviteiten zullen
plaatsvinden.

Verkeersveiligheid in de wijk

Hot item in diverse straten in de wijk.
Recent zijn er metingen verricht op de
Soerenseweg tussen de Robijnstraat en
de Koning Lodewijklaan met zogeheten
telslangen. Het is een mooie
geasfalteerde weg met grindbermen die
bewust of ongemerkt tot hogere
snelheden van het verkeer leidt. Het
blijkt dat 85% van de voertuigen 46 km/h
of minder rijdt. Voor een 30km-zone is
dat ruim boven de gewenste snelheid. In
de gesprekken met wijkbeheer zijn
diverse opties voor verbetering
besproken. Wat is wenselijk, wat is
mogelijk, zijn er financiële middelen
beschikbaar en is er draagvlak bij de
bewoners? Welke oplossing je ook
bedenkt, afdoende zal het niet altijd zijn
maar kan wel bijdragen aan de
beïnvloeding van het rijgedrag. Wist u dat
ruim 90% van alle ongevallen te maken
heeft met de manier waarop wij ons in
het verkeer gedragen?
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Twee jaar geleden zijn de hoofdpaden
(vooraan op het oude gedeelte) voorzien
van afvangputten voor het water en een
vaste laag van verharding. Gezien het
resultaat is de aanbesteding gedaan om
de paden naar en rondom het nieuwe
gedeelte (tussen de taxushagen) ook te
voorzien van afvangputten en verharding.
Afgelopen maand zijn daar de
werkzaamheden begonnen. Ook dit jaar
hebben de vrijwilligers, ondanks de
coronacrisis, hun activiteiten rond het
schoonmaken en schilderen van zerken en
hekwerken kunnen voortzetten. In oktober
jl. zijn de statuten van de Stichting
Vrienden Gemeentelijke Begraafplaats
Soerenseweg Apeldoorn bij de notaris
gepasseerd (zie het kader op pag. 17).

Groen in de wijk
Via de e-mailservice van www.overheid.nl
“Berichten over de buurt” zien we onder
meer de vele kapvergunningen voor
bomen die worden afgegeven. Maar los
van al die gekapte bomen vragen ook struiken en jonge bomen om onderhoud. In de
wet is vastgelegd dat bomen door de
eigenaar zorgvuldig onderhouden moeten

worden. In dat kader vragen wij aandacht
voor het snoeien van groen op de erfafscheiding. Regelmatig worden wij erop
geattendeerd dat overhangende hagen of
heggen, soms in combinatie met geparkeerde voertuigen, belemmeringen
opleveren voor voetgangers op het naast
gelegen voetpad. Met name voor de
oudere bewoners van onze wijk is dat een
grote hindernis. Door regelmatig te
snoeien helpt u mee om de overlast te
beperken.
Digitale snelweg

KPN Netwerk NL is in diverse straten bezig
met de aanleg van glasvezel. De woningen
worden kosteloos, tot aan de meterkast,
aangesloten op dit glasvezelnetwerk. Na
de graafwerkzaamheden wordt er een
afspraak gemaakt wanneer in de woning
een glasvezelaansluitpunt wordt geïnstalleerd. Om de aansluiting te gebruiken hebt
u een glasvezelabonnement nodig.
Westpoint

Het verwaarloosde voormalige stadskantoor aan de rand van de Apeldoornse
binnenstad mag worden opgeknapt. De
gemeenteraad heeft ingestemd met een
nieuw bestemmingsplan voor dit kantoorgebouw “Westpoint”. Dat maakt de weg
vrij om er 94 woningen in te realiseren met

Stichting Vrienden van de gemeentelijke Begraafplaats
Soerenseweg Apeldoorn is een feit
Wat ging eraan vooraf
Problemen rond toegankelijkheid en
onderhoud van de begraafplaats zijn
door vele partijen op diverse manieren
in de afgelopen jaren bij de gemeente
Apeldoorn als eigenaar van deze
begraafplaats aangekaart. Zo is via de
politiek opgeroepen om extra geld uit te
trekken voor achterstallig onderhoud in
deze “oase van rust”. Daarbij werd
gepleit voor het in stand houden van de
cultuurhistorische waarde van dit
“stenen archief”.
Dit resulteerde erin dat in het najaar van
2018 de adviseur Fysieke Leefomgeving
de opdracht kreeg om in gesprek te gaan
met vertegenwoordigers van de
gemeente, inwoners en externe partijen,
die op de een of andere manier bij de
begraafplaats betrokken zijn. Met de
resultaten van deze consultatieronde
wordt door de gemeente een nieuw
beheersplan opgesteld.
Waar staat de stichting voor?
Om blijvend iets voor de toekomst van
deze unieke Rijksmonumentale plek te
kunnen betekenen is op verzoek van de
gemeente een stichting in het leven
geroepen die door de gemeente
financieel wordt ondersteund.
Op 16 oktober 2020 zijn de statuten van
de “Stichting Vrienden Gemeentelijke
Begraafplaats Soerenseweg Apeldoorn”
bij de notaris gepasseerd, waarmee alle
betrokken partijen nu de mogelijkheid
hebben om bij te dragen aan de instandhouding, de ontwikkeling en het gebruik
van de begraafplaats.

bijbehorende parkeerkelder en bergingen.
Het verpauperende gebouw, waar ooit 600
ambtenaren werkten, zorgt al vele jaren
voor grote ergernis en overlast in de buurt.
De gemeenteraad is blij dat er eindelijk een
plan is waar ‘iedereen tevreden mee zou
moeten zijn’, zo bleek tijdens de politieke
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Doelstelling van de stichting
De doelstelling van de stichting omvat
onder meer:
ö het uitdragen van de unieke historie
en status als Rijksmonument van de
begraafplaats
ö het uitdragen van de bijzondere flora
en fauna/biodiversiteit
ö het gevraagd en ongevraagd advies
uitbrengen over de ruimtelijke structuur aan het College van B&W.
Daarnaast richt de stichting zich op het
versterken van de betrokkenheid van alle
partijen bij de begraafplaats, het creëren
van mogelijkheden voor nieuwe, bij de
plek passende activiteiten in het park en
het aulagebouw en het promoten van de
bestaande activiteiten.
De rol van de gemeente zal zich toespitsen op die van overlegpartner van het
stichtingsbestuur, ondersteuner van activiteiten en zorgdrager voor het dagelijks
beheer, het onderhoud en het begraven.
Gegevens van de stichting
De stichting heeft zich aangesloten bij
het Erfgoed Platform Apeldoorn en zal
een ANBI-status aanvragen.
Het bestuur bestaat uit:
José Baltus, secretaris,
Naomi Hoogenberg, penningmeester
André Staal, voorzitter.
Website:
www.begraafplaatssoerenseweg.nl
E-mail:
info@begraafplaatssoerenseweg.nl

behandeling. Alle fracties steunen het. De
besluitvorming tijdens de raadsvergadering van 15 oktober was daarmee nog
slechts een formaliteit. De beroepstermijn
bij de Raad van State loopt tot en met 10
december.
De vorige keer dat er een uitgewerkt plan
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lag (2015) was dat totaal anders.
Burgemeester en wethouders wilden
projectontwikkelaar Bun groen licht
geven om het gebouw te slopen en er een
grote supermarkt te bouwen.
Dat was in strijd met het eigen detailhandelsbeleid – de gemeente wil geen nieuwe
supermarkten buiten de winkelcentra –
maar B&W wilden daar wel overheen stappen om eindelijk van het probleem
Westpoint af te zijn. Op de valreep torpedeerde de gemeenteraad dat, tot woede en
verbijstering van de projectontwikkelaar.
Omwonenden waren er niet blij mee. Hun
hoop op een mooie supermarkt in de buurt
op de plek van ‘die lelijke puist’ vervloog.
Vervolgens werd door de ontwikkelaar een
plan voorgelegd om het pand te strippen
en er woningen in te realiseren. Dit plan
gaf zorgen bij de omwonenden. Meerdere
politieke partijen gaven aan respect te
hebben voor de wijze, waarop aan die
zorgen door de projectontwikkelaar is
tegemoetgekomen.

Centenkwesties
trainingen , thema avonden en andere
vormen te ontwikkelen die aansluiten bij
de vragen van de inwoners en de thema's
van Centenkwesties.

Centenkwesties is dé centrale plek voor
vragen over geld voor inwoners van
Apeldoorn. Het doel van het Centenkwesties spreekuur is om de inwoner naar
huis te laten gaan met een antwoord op
zijn/haar vraag of een afspraak of
aanmelding bij de juiste organisatie.
Centenkwesties gaat zich tevens richten
op preventie en gedragsverandering door

Heeft u vragen over uw geld? Zijn uw
uitgaven niet meer in balans met uw
inkomsten? Praat eens met een van de
medewerkers van Centenkwesties. Zij
kunnen u helpen met het juiste advies.
Zij weten ook voor welke ondersteunende
regelingen u in aanmerking komt. Dat
kan online of tijdens een gratis inloopspreekuur.
CODA Centrum Vosselmanstraat 299
Donderdags 10.00 - 12.00
Meer informatie en inloopspreekuren:
https://www.apeldoorn.nl/centenkwesties

André Staal

Van de stadsdeelmanager

De coronablues
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar
eigenlijk wil ik het helemaal niet meer
over corona hebben. Maar ik ontkom er
niet aan. Op TV buitelen de meer en
minder deskundige deskundigen over
elkaar heen.
De maatregelen om corona het hoofd te
bieden en ons gedrag hebben grote gevolgen voor de besmettingen en de economie.
Ons hele leven staat op z'n kop. Thuis
werken was in het begin nog iets nieuws
en ik merkte dat het soms zelfs wel voordelen had. Maar het duurt wel erg lang. De
coronablues komt op.
Een belangrijk deel van mijn werk is weten
wat er speelt in de wijk en het contact
leggen tussen (mensen in) de wijk en collega's bij de gemeente. Ik probeer zo veel
mogelijk in de wijk te zijn en mensen juist
ook in de wijk zelf op te zoeken. Dat gaat
nu niet. Digitaal kan er veel, maar dat is
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natuurlijk wel heel anders. En samen met
een groep mensen op straat de verkeerssituatie bekijken of op de plek zelf in gesprek
over de speelvoorzieningen op het veld kan
alleen maar in die straat of op dat veld zelf.
Het veel thuis zijn heeft ook effect op hoe
we onze buurt waarnemen. Wie de hele
dag thuis zit ziet langzamerhand niet
alleen de muren op zich afkomen, maar
ziet ook meer auto's die misschien te hard
door de straat rijden, heeft meer last van
lawaai buiten en hoort vaker die vervelende muziek van de buurman. De corona
blues slaat toe. Het helpt misschien als we
ons daarvan bewust zijn. En proberen even
iets meer te accepteren; aan alles komt
tenslotte een eind.
Ik ben van nature een optimist. De dagen
worden al bijna weer langer en wie weet
kunnen we over enige tijd ook een goede
remedie tegen corona tegemoet zien. En
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tot die tijd: houd vol, houd afstand en
geniet van de kleine dingen die nog wel
kunnen.
Wim Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl
twitter @055Noordwest

WWW.THEHOUSEOFBEAUTY.NL

Pedicurepraktijk Reijerman

Specialist in haar onder de loep

Hét adres voor het behandelen van
Likdoorns en eeltplekken
Schimmel- en ingroeiende nagels
Diabetische, reumatische en medische
voetbehandeling
Oncologisch voetbehandeling
Wellness en cosmetische voetbehandelingen
Hoogakkerlaan 2, 7314 EL Apeldoorn
T 06 - 13 42 83 41 • E pedicurereijerman@live.nl
W www.pedicurereijerman.nl
december 2020

Kapper - Schoonheidssalon - Visagie
Bruidsarrangementen
Haarwerken & pruiken (erkend bij zorgverzekeraars)

Koning Lodewijklaan 158 - Apeldoorn
055 - 355 36 15
Meidoornerf 4 - Nunspeet
0341 - 25 44 85
www.lesalontamara.nl
De Sprengen

info@lesalontamara.nl
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