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Voorwoord 

 

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2020 aan van wijkraad De Sprengen. Het is een open deur als 
ik zeg, dat het een zeer bijzonder jaar was. Door de coronacrisis stond een groot deel van 
het maatschappelijke leven stil. Ook voor ons als wijkraad. Waar wij onder normale 
omstandigheden het gehele jaar druk zijn met allerlei overleggen met de gemeente en 
andere partijen over zaken, die het belang van onze wijk raken, was het nu onnatuurlijk 
rustig op dat vlak en werd, als het echt niet anders kon, af en toe een digitale vergadering 
belegd. 
Corona had ook impact op ons interne reilen en zeilen. Zo moesten wij de jaarvergadering, 
die we altijd in april beleggen, afblazen en waren we genoodzaakt de bestuurs- en 
redactievergaderingen via de techniek te houden. Inmiddels hebben we een manier 
gevonden om de besluiten, die altijd op een jaarvergadering aan de orde zijn, alsnog aan u 
ter goedkeuring voor te leggen. Over het hoe en wat kunt u lezen in Wijknieuws 77, 
verschijningsdatum 20 maart 2021. 
  
 
 
 
Rob Jerphanion 
Voorzitter  
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Behartiging wijkbelangen 

 

Projecten en ontwikkelingen die het belang van de wijk en haar bewoners raken 
 
Algemeen 
Het bestuur heeft in 2020 de hierna vermelde projecten en ontwikkelingen zo goed en zo 
kwaad als mogelijk was gevolgd en, waar nodig, zich in de discussies daaromtrent gemengd. 
In wijkoverstijgende dossiers werd daarbij door ons opgetrokken met omliggende wijkraden. 
 
Herontwikkeling Julianalocatie 
Begin 2020 werd als eerste het zorggebouw op de hoek van de Sprengenweg en de Koning 
Lodewijklaan door de bouwer opgeleverd. Omdat de verhuizing van de aanstaande 
bewoners van dit pand vanuit hun oude onderkomen geen brandende haast had en 
inmiddels de coronacrisis om zich heen greep werd het gebouw tijdelijk ingericht voor de 
opvang van corona patiënten. In de zomer, toen het aantal corona patiënten sterk was 
afgenomen, vond de verhuizing alsnog plaats. In de loop van het jaar werden de woningen 
gebouwd die inmiddels, op een enkele na, door de nieuwe bewoners zijn betrokken. 
Als laatste zouden op het nog braakliggend gedeelte (de plek waar de bouwketen stonden) 
nog twee zorggebouwen verrijzen. Eén voor het huisvesten van eerste-lijns zorgfuncties 
(huisarts, apotheek e.d.) en één met intramurale (onzelfstandige) zorg-woningen. Omdat de 
projectontwikkelaar geen belangstellende huisarts heeft kunnen vinden en er achteraf 
bezien geen behoefte bestaat aan intramurale zorgwoningen worden de nog te realiseren 
gebouwen nu geschikt gemaakt voor zelfstandige bewoning door ouderen met een 
zorgvraag. 
 
Herontwikkeling voormalig Belastingdienstcomplex 
In 2020 kwam tegen de verwachting in nog geen duidelijkheid over de plannen met 
betrekking tot de herinrichting van het voormalig Belastingdienstcomplex op de hoek van de 
J.F. Kennedylaan en de Staringlaan. Uit contacten met de projectontwikkelaar weten wij dat 
het voornemen is de gebouwen qua aanzien intact te laten en er huurappartementen (in de 
hoogbouw) en woonzorgappartementen (in de laagbouw) te realiseren. Zoals het er nu naar 
uitziet zullen de plannen in de eerste helft van 2021 bekend worden. 
 
Bolt-locatie 
De werkzaamheden in het gebiedje Saturnusstraat/Sprengenweg/Koning Lodewijklaan, de 
zgn. Boltlocatie, werden in het verslagjaar afgerond. Er zijn 15 woningen gerealiseerd. 
 
Herontwikkeling Westpoint 
Op 15 oktober 2020 stelde de gemeenteraad de bestemmingsplanwijziging en de 
omgevingsvergunning vast voor de herinrichting van het voormalige stadskantoor 
Westpoint. Hiermee kwam de weg vrij om het gebouw om te vormen tot 94 woningen met 
bijbehorende parkeerkelder en bergingen. Bij de Raad van State is één beroepsschrift 
binnengekomen. Afhankelijk van de uitspraak zal begin 2021 met de 
verbouwwerkzaamheden worden begonnen. 
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Begraafplaats Soerenseweg 
Op 16 oktober 2020 is door alle partijen, die betrokken zijn bij de begraafplaats aan de 
Soerenseweg, een stichting opgericht die zich richt op de instandhouding, de ontwikkeling 
en het gebruik van de begraafplaats. Op deze datum zijn de statuten van deze “Stichting 
Vrienden Gemeentelijke Begraafplaats Soerenseweg Apeldoorn” bij de notaris gepasseerd. 
De doelstelling van de stichting omvat onder meer het geven van bekendheid aan de unieke 
historie van de begraafplaats met haar status van Rijksmonument, het uitdragen van de 
bijzondere flora en fauna/biodiversiteit en het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen 
aan B&W over de ruimtelijke structuur van de begraafplaats. 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. 
 
Verkeersproblematiek Apeldoorn West 
Al enige jaren worden twee oefenvelden van AGOVV gebruikt als overloop van het 
parkeerterrein bij Berg en Bos/Apenheul. Waar voorheen bij een vol parkeerterrein de J.C. 
Wilslaan werd afgesloten ten behoeve van het parkeren worden bezoekers van Apenheul nu 
naar die velden geleid. Die situatie zou van tijdelijke aard zijn in afwachting van een 
structurele oplossing voor dit probleem. Ondanks bezwaren van onder meer de wijkraden - 
die pleitten voor het inrichten van een transferium met buspendel nabij de A50 - heeft de 
gemeenteraad in maart 2020 besloten deze situatie te continueren. Zonder overigens aan 
die velden de formele status van parkeerterrein toe te kennen. Daarmee wordt in ieder 
geval voorkomen dat de boel voor de toekomst dichtgespijkerd is. Een ander positief punt is 
dat de gemeenteraad heeft uitgesproken dat er een langetermijnoplossing moet komen 
voor het probleem van de groeiende verkeersstromen in dit deel van de stad. 
Overigens was er in het verslagjaar als gevolg van alle restricties rond corona geen sprake 
van parkeer- en verkeersproblemen. 
 
Buslijnen 

Op 13 december 2020 is de nieuwe dienstregeling van Keolis ingegaan. Slechts kort tevoren 

werd bekend hoe die dienstregeling eruit zou gaan zien. Van enige inspraak van onze kant is 

geen sprake geweest. Dat heeft te maken met het feit, dat niet de gemeente Apeldoorn maar 

de provincie Gelderland over de aanbesteding van het openbaar vervoer gaat. De gemeente is 

in deze dus afhankelijk van de provincie. Dat de berichtgeving over de nieuwe dienstregeling 

lang op zich heeft laten wachten had ook te maken met de bekende aanbestedingsperikelen en 

de daaropvolgende vertraagde besluitvorming en communicatie. Veel routes zijn ingekort of 

veranderd en op enkele routes zijn bushaltes vervallen. De frequentie van de bussen kon 

daardoor op sommige lijnen verhoogd worden. 

De voor onze wijk meest vervelende wijziging is de opheffing van lijn 16, die vanuit Berg en 

Bos via de Soerenseweg en Orpheus naar het centrum en het station ging. Dat is met name 

vervelend, omdat die lijn op de Soerenseweg een veelgebruikte halte had bij het 

woonzorcentrum Berkenhove. Die situatie was voor de gemeente aanleiding bij de provincie 

aan te dringen op een passende oplossing. Die oplossing lijkt te liggen in het in het leven 

roepen van een buurtbus. 

Een onderzoek, uitgevoerd door de wijkvereniging Berg en Bos, heeft inmiddels aangetoond 

dat voldaan kan worden aan de voorwaarden waaronder zo’n buurtbus zou kunnen rijden. Die 
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gaan over een voldoende aantal vrijwillige chauffeurs en voldoende aanbod van passagiers. 

Daarom is nu door de wijkraden Berg en Bos, De Sprengen en de Naald (de buurtbus zal ook 

door de Koningstraat rijden i.v.m. Visio het Loo Erf), de VVE Arendsburcht, Berkenhove en 

Visio het Loo Erf een aanvraag ingediend bij de gemeente en de provincie voor het realiseren 

van zo’n buurtbus. 
 
Burgerparticipatie 
Om uitvoering te geven aan de wens van de gemeenteraad om de zgn.”burgerparticipatie” 
te verbreden en uit te breiden (niet alleen de wijkraad betrekken bij wat er in een wijk moet 
gebeuren) maakte de verantwoordelijke wethouder in het begin van het jaar een ronde 
langs alle dorps- en wijkraden om het plan, dat hij had opgesteld, toe te lichten. In de zomer 
werd vervolgens dat plan besproken in de gemeenteraad en later in het jaar verscheen een 
concept-regeling van B&W waarin een en ander geregeld zou moeten worden. Zowel bij de 
behandeling in de raad als in reactie op de concept-regeling hebben wij gepleit voor een 
nadrukkelijke rol van de wijkraad in dat nieuwe bestel. Uiteindelijk stelde B&W vlak voor de 
jaarwisseling een regeling vast waarin de wijkraad wordt genoemd als “vanzelfsprekende 
gesprekspartner” van de gemeente die vroegtijdig bij de plannenmakerij in de wijk moet 
worden betrokken. Daarmee zien wij onze wens gehonoreerd. De regeling is per 01.01.2021 
ingegaan. 
 
Activiteiten van de wijkraad ter bevordering van de onderlinge betrokkenheid en de 
samenhang binnen de wijk 
 
Als gevolg van de coronacrisis en de beperkingen, die daaruit voortvloeiden, konden 
evenementen als Burendag, straatfeesten en buurtbarbecues geen doorgang vinden. 

Overig grijs, groen en verkeer in de wijk 
Met de gemeente is, soms samen met andere wijkraden, overleg geweest over een 
verscheidenheid aan zaken: 

• Per kwartaal overleg met wijkbeheer m.b.t. aanplant van groen en onderhoud van de 
openbare ruimte door op de fiets door de wijk te gaan. 

• Overleg verkeersveiligheid m.b.t. de Soerenseweg, Sprengenweg en Waltersingel 
nabij het Veluws College. 

• Deelname opstarten van een stichting Begraafplaats Soerenseweg. 

• Groenstructuur rondom de nieuwbouw Juliana- en Bolt locatie. 

• Groenstructuur Sprengenweg vnl. aan de Spreng zelf. 

• Snelheidsdisplays en de beoordeling van de meetresultaten en de handhaving van de 
snelheid in de wijk. 

• Wegenonderhoudsprogramma. 
 

Communicatie 

 

Wijknieuws 
In het verslagjaar zijn de nummers 73 t/m 76 uitgebracht. De redactie werd gevormd door 
twee schrijvende redacteuren en een fotograaf. De functie van hoofdredacteur werd ook dit 
jaar ingevuld door de voorzitter en de secretaris.  
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Aan het eind van het jaar gaf onze vormgever aan met pensioen te gaan. Inmiddels is een 
nieuwe vormgever gevonden die in overleg met de redactie wat aanpassingen in de lay-out 
heeft doorgevoerd. 
 
Website 
De website wordt regelmatig voorzien van belangrijke informatie t.b.v. de bewoners van de 
wijk. Via Facebook en Nextdoor worden koppelingen gemaakt om de lezers enthousiast te 
maken voor het bezoeken van de webpagina. 
In het afgelopen jaar is de website door ca. 1.000 geïnteresseerde bezoekers bekeken. Meer 
dan de helft bekijkt doelgericht meerdere pagina's. 
 
  
Social media 
De social media, waaronder met name Facebook en Nextdoor, zijn inmiddels volledig 
ingeburgerd als communicatiemiddel binnen de wijk. Wij maken er dan ook volop gebruik 
van om zaken, die voor de wijkbewoners van belang zijn, breed onder de aandacht te 
brengen. Tevens geven de discussies op deze media ons een goed inzicht in wat er binnen de 
wijk leeft. 
Nextdoor is een besloten sociaal netwerk voor de buurt. Berichtgeving kan worden beperkt 
tot de (aangesloten) inwoners van onze wijk De Sprengen. Het bereik kan ook uitgebreid 
worden naar de bewoners van de 12 omliggende buurten. De secretaris doet dat nog wel 
eens als door hem gecommuniceerde nieuwsfeiten of ontwikkelingen daar aanleiding toe 
geven. Binnen onze wijk zijn inmiddels ruim 1.100 deelnemers aangesloten. Dat is 28 % van 
de huishoudens in De Sprengen. 
 

Organisatie van de wijkraad 
 

Algemeen 

Op 8 april 2020 zou de jaarlijkse algemene vergadering plaatsvinden waarin het bestuur 
verantwoording zou afleggen over het gevoerde beleid. Door corona kon deze vergadering 
echter geen doorgang vinden. Naast de vaste punten waarover moest worden besloten 
(jaarverslag en financieel verslag 2019) stond ook de herbenoeming van de voorzitter en de 
secretaris op de agenda. Inmiddels is een modus bedacht om de noodzakelijke besluiten 
alsnog te nemen. 
Het bestuur kwam in 2020 zesmaal bijeen. Voor wijk overstijgende zaken werd in dit jaar 
tweemaal overlegd met de wijkraden van omliggende wijken in het Platform Noordwest. 
Met andere dorps-en wijkraden vond incidenteel overleg plaats rond zaken met een 
gemeenschappelijk belang. Van al die overleggen vond een aantal langs digitale weg plaats. 
 
 
Enquête 
Aan het eind van 2020 hielden we een schriftelijke enquête onder de bewoners van de wijk 
teneinde antwoord te krijgen op de vraag, in hoeverre de activiteiten van de wijkraad 
aansluiten bij de wensen en behoeften in de wijk. Deze enquête werd uitgezet via de 350 bij 
ons bekende e-mailadressen van wijkbewoners en via de social media. We kregen daarop 
200 reacties. Omdat praktisch alle reacties een antwoord waren op de verzonden e-mails 
kunnen we vaststellen dat de respons 57% bedroeg. 
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Uit de resultaten van de enquête komt het volgende beeld naar voren: 
 

- Ongeveer 50% van de respondenten was bekend met het werk van de wijkraad. 
- Na kennisneming van de werkzaamheden van de wijkraad (bij de betreffende vraag 

werd een puntsgewijze opsomming daarvan gegeven) gaf 90% van de respondenten 
aan deze belangrijk te vinden voor de wijk. 

- Bij de vraag, welke aandachtsgebieden specifiek belangrijk werden gevonden, 
werden genoemd de verkeersveiligheid, de inrichting van de openbare ruimte 
waaronder het groen, het onderhouden van contact met de gemeente en het 
fungeren van wegwijzer voor de bewoners naar het juiste loket. 

- In mindere mate werden genoemd het sociaal-maatschappelijke domein en de 
duurzaamheid. 

- Het Wijknieuws wordt goed gelezen en wordt op prijs gesteld. 
 
Als bestuur van de wijkraad hebben we op grond van deze resultaten geconcludeerd dat we 
de goede dingen doen. 
 
Ledenwerving 
Teneinde acties zoals de hiervoor genoemde enquête in de toekomst een groter bereik te 
geven maar ook om ons draagvlak in de wijk en daarmee onze legitimiteit naar de gemeente 
te vergroten zijn we in 2020 begonnen wijkbewoners nadrukkelijk uit te nodigen zich met 
hun e-mailadres bij ons te laten registreren. 
Dat hebben we gedaan en blijven we doen via onze gebruikelijke communicatiekanalen als 
Wijknieuws en de social media én door ons bij nieuwe wijkbewoners te presenteren. 
Inmiddels beschikken we over een bestand van 420 e-mailadressen. 
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Personele bezetting 
 
Op 31 december 2020 was de personele bezetting van de Wijkraad als volgt: 
 
                                                           
                                                         Bestuur 
 

  Voorzitter   Rob Jerphanion  
  Staringlaan 87 
  7314 LP Apeldoorn 
  055-3559902 / 06-52633181 
  rob.jerphanion@wijkraaddesprengen.nl 

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

  Algemeen bestuurslid 
  Penningmeester 

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

  Algemeen bestuurslid 
  Portefeuille Sociaal domein 

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

  Algemeen bestuurslid 
  Portefeuille Social Media 
 

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

 
 
  Hoofdredacteur Wijknieuws 

   
 
  Vacant 

 
 
  Redacteur Wijknieuws 

  Beyke Goris 
  Jachtlaan 59 
  7313 CM Apeldoorn 
  06-28556223 

  Beyke.goris@wijkraaddesprengen.nl 
  

 
 
  Redacteur Wijknieuws 
 

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

 
 
  Redacteur Wijknieuws 
 

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

 
 
  Webmaster 
 

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