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Van de voorzitter
In de vorige uitgave van het Wijknieuws
bracht ik u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de zogenoemde ‘burgerparticipatie’. U weet wel: de gemeente zet
in op verbreding en uitbreiding van de
inspraakmogelijkheden van haar burgers
en wilde de ‘bevoorrechte’ positie van
de dorps- en wijkraden daarin loslaten.
Wij brachten daar tegenin dat ook wij het
een goede zaak vinden als inwoners van
Apeldoorn rechtstreeks bij de inrichting
van hun wijk worden betrokken maar dat
er speciaal belang moet worden gehecht
aan clubs als dorps- en wijkraden die
zich structureel voor hun wijk inzetten.
Die dus niet alleen actief worden als er
concrete kwesties aan de orde zijn maar
die voortdurend de belangen van de wijk
in het oog houden.
Om een lang verhaal kort te maken:
op 1 januari jl. is een Subsidieregeling
Gebiedsparticipatie van kracht geworden
waarin de door ons gewenste positie van
de wijkraad is vastgelegd. De gemeente
beschouwt ons als een ‘vanzelfsprekende
gesprekspartner’ waar het gaat om plannen voor en ontwikkelingen in de wijk, en
voortaan worden wij bij die plannen en
ontwikkelingen vroegtijdig betrokken.
Daarmee is voor ons het bestaansrecht
van de wijkraad overeind gebleven.
Vervolgens moeten we nog even zien of
we financieel met de nieuwe regeling uit
de voeten kunnen. De kosten, die we als
wijkraad maken, vloeien voort uit de uitgave van dit blad, het in de lucht houden
van de website en zaken als kantoorbenodigdheden e.d. En daarnaast willen we
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éénmaal per jaar met alle vrijwilligers
(bestuur, redactie en webmaster) een
hapje kunnen eten. We hebben voor deze
zaken voor 2021 aanvragen ingediend
bij de gemeente die inmiddels ook al
zijn gehonoreerd. Dus ook dat is in orde
gekomen.
De nieuwe regeling richt zich ook op u
als inwoner van onze wijk. Als u een plan
hebt of een idee om onze wijk mooier of
beter te maken, kunt u zich met een subsidieaanvraag tot de gemeente richten.
Hoe dat in zijn werk gaat kunt u lezen in
de bijdrage van onze stadsdeelmanager
Wim Bergink op bladzijde 16 van dit blad.
Dan het blad dat voor u ligt. We hebben
weer geprobeerd er voor “Elck wat wils”
in op te nemen. Uit onze onlangs gehouden enquête blijkt dat het blad goed
gelezen wordt maar dat de voorkeuren
voor de onderwerpen verschillen. Zo zijn
er onder u die vooral de zakelijke informatie over de ontwikkelingen in de wijk
op prijs stellen. Die mensen bedienen we
met rubrieken als Actuele Zaken. Wijkbewoners, die meer willen weten over de
historie van de wijk, hopen we deze keer
van dienst te zijn met het artikel over de
vergeten tennisbanen aan de Jachtlaan.
Met daarin ook een stukje over de
Tweede Wereldoorlog.
Afijn, u gaat het allemaal tegenkomen.
Ik wens u veel leesplezier.

Rob Jerphanion
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De vergeten tennisbanen
aan de Jachtlaan
Vroeger had je plekken in onze wijk die
druk werden bezocht: een kruidenierszaak, een fietsenwinkel, een café. Nu zie
je er niets meer van, maar die verborgen
historie halen we graag omhoog. Neem
het Veluws College Walterbosch: dat
kennen we allemaal, maar wie weet nog
wat er vroeger op die grond gebeurde?
Lees het hier!
Zo’n 100 jaar geleden bestond onze wijk
nog merendeels uit stoer dennenbos. In
die tijd was eigenlijk de hele westkant
van Apeldoorn grotendeels bos, waar de
Jachtlaan als zandweg doorheen liep.
Een rustieke, groene omgeving waar
denderend verkeer, helden op motoren
en in cabrio’s, stoplicht en flitspaal nog
in geen velden of wegen te bekennen
waren. Her en der stonden al wat huizen,
maar het merendeel moest nog worden
gebouwd.
Bos wordt wijk
Ruimte zat dus, in de bossen hier. Wie
geld had, kocht graag een stuk om er
een huis op te zetten. Omstreeks 1920
koopt de familie Van Dijk een stuk
dennenbos van 2 hectare: ongeveer het
gebied tussen de Jachtlaan en de Waltersingel, vanaf de Gunninglaan tot aan de
Kennedylaan. Inderdaad, waar nu (ook)
het Veluws College staat. Een deel van
het bos wordt omgetoverd tot bouwgrond, en tussen 1920 en 1940 volgt de
eerste serieuze bouwgolf. Niet alleen op
dit stuk grond maar in de hele wijk. Huizen verrijzen op de Jachtlaan en erachter,
straten (nou ja, veelal zandwegen) werden aangelegd. De Waltersingel bestaat
nog niet, maar steeds meer mensen
vinden hun weg naar deze nieuwe wijk.
Sportieve familie
Ook op de grond van de familie Van Dijk
worden huizen gebouwd. Maar deze
familie moet ook een sportieve inslag
hebben gehad. Op hun initiatief verschijnt er in 1937 een eerste tennisbaan
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achter enkele huizen op de Jachtlaan. De
ingang naar de baan is bij het huis op
Jachtlaan 153. Die eerste baan is een gravelbaan, die te huur is voor iedereen die
een potje tennis wil spelen. Veel particulieren melden zich, en ook tennisclubs.
Tennisclub Quick maakt al vanaf de start
in 1937 regelmatig gebruik van de banen.
Het blijkt een schot in de roos: binnen
twee jaar, in 1939, worden meerdere
banen aangelegd.
Tenniscomplex
In 1941 ligt achter de huizen van Jachtlaan 155 richting de Kennedylaan een
heus tenniscomplex. Er zijn drie gravelbanen en twee betonbanen (‘all weather’
banen, jaja toen ook al), compleet met
terras en bijgebouwtjes. De banen worden verhuurd en beheerd door de familie
Aalders van de Jachtlaan 155/2 en de
familie Schakel van de 1e Beukenlaan.
De familie Aalders speelt er zelf ook veel.
Met vele advertenties in de Apeldoornsche Courant wordt reclame gemaakt.
Het onderhoud wordt op een gegeven
moment zelfs teveel werk, getuige de
advertentie voor een terreinknecht.
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Advertenties voor verhuur baan en hulp
bij onderhoud.

In de oorlog tennissen de Duitsers op de
banen, zoals zij alle sportfaciliteiten confisqueren voor eigen gebruik. De bezetting heeft helaas een dramatisch gevolg
voor de familie Aalders, een van de
beheerders van het tenniscomplex (zie
kader). Met de bevrijding verschenen de
Canadezen op de tennisbaan, waarbij
Montgomery Hill ofwel ‘Monty’ een graag
een geziene gast was.

Montgomery Hill
Het einde van de banen
In 1953 verkoopt de familie Van Dijk- von
Ziegenweidt het gebied aan de gemeente, die op dat moment ook het beheer
en de verhuur van de tennisbanen
overneemt. Diverse tennisclubs, waaronder De Stip en Dash, spelen in die tijd
vaak op de banen. In 1959 verkoopt de
gemeente de grond voor de bouw van
het Veluws College. En daarna? Wellicht
hebben niet alle banen moeten wijken
voor het schoolgebouw en hebben leerlingen van deze school er nog getennist.
Het is niet helemaal duidelijk wanneer
de tennisbanen definitief zijn verdwenen.
Maar mocht u rond het Veluws College Walterbosch hele oude tennisballen
vinden, dan weet u nu waar die vandaan
komen

Wim AalBeyke Goris
Wim Aalders,
verzetsstrijder

in de oorlog
De oorlog is een zwarte bladzijde voor de familie Aalders, een van de
beheerders van de tennisbanen. Wim Aalders, registeraccountant, rijksambtenaar en wonend op Jachtlaan 155/2, is lid van de verzetsgroep ‘vrije
groep Narda’. Deze groep had zich gevormd om mevrouw Narda Terwisga,
een van de leiders van het verzet in Apeldoorn. Overdag beheert hij ogenschijnlijk in rust het tenniscomplex, maar ‘s avonds en ‘s nachts is hij
vaak op pad voor de verzetsgroep. Hij geeft onder meer instructie in het
gebruik van automatische wapens. Waarschijnlijk is hij betrokken bij het
opsporen en het overbrengen van geallieerde vliegers, maar hij is uiterst
zwijgzaam over zijn verzetswerk.
Verraden
De verzetsgroep is actief met
het helpen van joden, het
onderbrengen van onderduikers, hulp aan geallieerde piloten, namaken van
persoonsbewijzen en het
bezorgen van de nodige
distributiekaarten voor
levensmiddelen. In de groep
zit helaas een infiltrant: als
deze man in de gaten krijgt
dat hij niet wordt vertrouwd,
verraadt hij de hele groep
Narda aan de Duitsers. Op 30
september 1944 worden een
aantal verzetsmensen en
twee geallieerde piloten gearresteerd. Hun namen: Wim
Aalders, Jan Barendsen, Reinier van Gerrevink, Wim Karreman, Jan Schut,
Hans Wijma en de piloten Kenneth Ingram en Robert Zercher. Ook mevrouw Narda van Terwisga zelf wordt gearresteerd, evenals een mevrouw
Bitter: in haar huis worden de twee piloten aangetroffen).
Het ultieme offer
In de nacht van zondag op maandag 2 oktober worden de zes Apeldoornse verzetsmannen en twee Engelse piloten naar Het Apeldoornsche Bosch
gebracht en daar om 5 uur ‘s ochtends gefusilleerd. Een monument op het
terrein herinnert nog altijd aan deze terreurdaad. Om de bevolking af te
schrikken, worden hun lichamen op verschillende plaatsen in Apeldoorn
neergelegd. Bij ieder lichaam wordt een bordje geplaatst met het opschrift
‘terrorist’. Het lichaam van Wim Aalders wordt neergelegd op de Soerenseweg bij de koning Lodewijklaan (die ochtend ziet de tienjarige ziet Henk
Sprietsma het lichaam liggen op deze plek, zie zijn verhaal in Wijknieuws
72. Wim Aalders, 30 jaar oud, heeft het ultieme offer in zijn strijd tegen
onderdrukking gebracht. Hij is begraven op Heidehof in Ugchelen.

Foto’s: familie Aalders
Met dank aan: Gerbrand de Vries, familie Aalders
Bronnen: CODA archief, www.genealogieonline.nl
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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

Elke dag een avontuur bij BLOS!
Kijk op blos.nl

Waarom kiezen voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van BLOS?
Veilige, liefdevolle omgeving

Avontuurlijke speelhoeken en tuinen

Foto’s en berichten via de ouderapp

Talenten ontdekken

Gezonde voeding

De kinderkapper en fotograaf

Uitdagende activiteiten en uitstapjes

Samenwerking met scholen

Open tijdens schoolvakanties

oudersupport-apeldoorn@blos.nl

055 355 55 77

KDV, PSZ en BSO Tesselschadelaan
Tesselschadelaan 2
7314 LL Apeldoorn

Voorheen Snoopy en Woodstock.
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KDV en BSO (7+) Staringlaan
Staringlaan 53
7314 LL Apeldoorn

Update

Onlangs gestart:
Herenboerderij Wenumseveld

Bij de Spar loop ik vlak voor Kerst Hans Nijdeken tegen het lijf.
Hem sprak ik een jaar geleden over de plannen voor de herenboerderij in Wenum. De boerderij ging van start op 1 januari
2021.

Wat is de formule?
“Op de herenboerderij wordt lokaal, duurzaam en natuurgedreven voedsel verbouwd.
Met circa 200 huishoudens is een coöperatie gevormd waarmee een 500-tal monden wordt gevoed. De boer is in dienst
van de coöperatie en de grond wordt gepacht. Elke week
komen de deelnemers op de boerderij hun voedselpakket
ophalen.” www.wenumseveld.herenboeren.nl

Hoe vindt de nieuwe boer het?
Boer Fabian vertelt me dat hij samen met boer Mas sinds een
week of vier erg druk is met hun eerste werkzaamheden. Met
het produceren van circa vijftig gewassen heeft Fabian heel
ander werk als op het akkerbouwbedrijf waar hij voorheen
werkte. Het contact met de afnemers zelf trekt hem erg aan.
Er zijn veel enthousiaste leden die hem helpen. Voor zijn
komst zijn er al heel wat stappen gezet. Uit talloze werkzaamheden noemt hij als voorbeeld dat gras is gezaaid, een wei
voor varkens is gemaakt en een trekker is aangeschaft. Nu is
het tijd voor het maken van een teeltplan en het aanschaffen
van meer machines. Voor de deelnemers is al vlees geregeld en
zijn er regelmatig eieren op te halen, naast wat Fabian lachend
‘garnering’ noemt zoals kool en snijbiet dat in deze tijd nog
van het land komt.
Veranderingen op het terrein (en achter de schermen)
De herenboeren pachten hun grond van Hanneke en Gert-Jan
Wensink. Laatstgenoemde vertelt enthousiast over de veranderingen. “Waar hij voorheen efficiënt 100 melkkoeien voor de
productie hield, verschijnt nu een Herenboeren-community met
een sociale, een duurzame maar natuurlijk ook een economische pijler”. Als trots coöperatielid ziet hij uit naar nieuwe
zaken die in het vat zitten. Voor wie meer wil weten over de
grootschalige landbouw en hoe Herenboerderijen hieraan tegenwicht geven, raadt hij aan naar de aflevering van Zembla te
kijken van 28 januari (uitzending gemist NPO start). Hierin geeft
Geert van der Veer, voorzitter van Herenboeren Nederland en
grondlegger van het concept, uitleg over het hoe en wat.
Inzet van leden
Hoe de inzet van leden geregeld is legt coöperatielid Fred
Bakker me uit. Hij is lid geworden vanwege het welzijn van de
dieren en de biologische producten op de boerderij. “Het is
een sociaal project waar je samenwerkt met veel gezellige en
kundige mensen. Door de kartrekkers zijn er vijf verschillende
werkgroepen samengesteld: de groep groente/fruit, dierenwelzijn, uitgifte, inrichting en communicatie. Deelname hieraan is
september 2020

De boeren Fabian Kemps Verhage en Mas van de Pol (op de achtergrond)

vrijwillig. Ik heb me aangesloten bij de groep inrichting en ben
actief geweest bij het plaatsen van omheiningen om het weiland. Ik heb ook geholpen bij het aanleggen van elektriciteitsen waterleidingen. Binnenkort gaan we samen met andere
Herenboeren de hoogstam fruitbomen planten.”
Wat kun je doen als je belangstelling hebt?
Met Kerst gaf Hans nog aan dat nieuwe leden welkom waren,
maar nu is er sprake van een wachtlijst. Belangstellenden
kunnen nieuwe kartrekker worden voor het oprichten van een
tweede boerderij. Online informatie is te vinden met de zoekwoorden ‘herenboeren’ of ‘wenumseveld’.

Marco Lindhout
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gezichten op straat. Zo hoor ik nog eens
wat. Tijd voor een hapje eten.
Na het eten horen we van de dagcoördinator de laatste actuele informatie op
straat. De onrust rond de avondklok is u
vast niet ontgaan. Is er nog nieuws?
Voordat we de straat op gaan werk ik
snel wat administratie bij, waaronder
een mutatie over het eerder gehouden
gesprek. We gaan de straat op. We gaan
langzaam richting 21.00 uur waarbij van
ons verwacht wordt dat we handhaven
op de avondklok. Eerst nog een melding
tussendoor, want we zijn in de buurt.

Van de wijkagent

Kijkje in de dienst
Normaal gesproken bent u van mij gewend dat ik wat informatieve stukjes schrijf
met daarin de nodige tips. Er zijn al veel onderwerpen de revue gepasseerd. Dit keer
gooi ik het over andere boeg en neem ik u mee met een dienst in de wijk. De hort op
met een nieuwe student, afspraken in de wijk en handhaven op het naleven van de
coronamaatregelen en avondklok.
Op pad in de late dienst. Als wijkagent
ben ik redelijk vrij om mijn dienst zelf
in te vullen. Daarnaast draai ik belaste
diensten in het kader van de incidentenafhandeling, de 112-meldingen zeg maar.
Voor nu een gewone avonddienst.
Ik heb afgesproken met een nieuwe politiestudent. Ik ben coach en de student
is vers van de academie waar hij net zijn
eerste stageperiode erop heeft zitten. Het
is zijn eerste dag in het korps, spannend.
Ik zie mezelf terug….
De student heeft de nodige theorie
gehad, hoog tijd dat hij de praktijk gaat
ervaren. Hij is heel enthousiast, maar ik
moet hem toch ietwat teleur stellen. We
gaan niet direct over tot actie, eerst pas
op de plaats want ik heb de nodige mails
en terugbelverzoeken. Ik kijk het dagrap-
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port na wat er in de wijk gebeurd is en
dan ben ik redelijk up to date.
Vervolgens gaan we de wijk in. Allereerst
heb ik een afspraak met een jongere
en zijn begeleider. Er is mij verzocht de
jongere “de broek op te binden” omdat
er iets is voorgevallen dat niet door de
beugel kan. Strafrechtelijk kan ik er op
dat moment niks mee, maar het is goed
om de jongere bewust te maken van
zijn acties en eventuele consequenties
in de toekomst (iets naspelen met een,
niet van echt te onderscheiden, wapen
en drugs, allemaal niet zo handig). Het
was een goed gesprek en hopelijk is de
boodschap overgekomen.
Vervolgens een rondje door mijn wijk.
We pakken wat overlastplekken mee
en tussendoor tref ik nog wat bekende
maart 2021
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Er zijn zorgen om een persoon waar de
familie geen contact mee krijgt terwijl
dat normaal gesproken dagelijks plaats
heeft. We rijden er heen. Ik zie dat de
student iets begint te verzitten. Hij
vraagt: “Gebeurt dit vaker?”. Ik moet
lachen, natuurlijk, dit is compleet nieuw
voor hem. Ik probeer hem gerust te
stellen. Vaak is er niets aan de hand
maar er zijn ook genoeg gevallen waarin
er wel wat loos is. Mensen die gewond
zijn of, in het ergste geval, overleden.
Niet bepaald iets voor een eerste dag.
We spreken af dat hij wat op de achtergrond blijft als we de situatie ter plaatse
bekijken.
Alles donker, oh nee, het zal toch niet……
Eerst maar aanbellen. We worden snel
uit de onzekerheid verlost. Er zwaait een
deur open op de tweede verdieping die,
blijkt nu, bij het appartement behoort.
“Wat moet dat?” roept een mannenstem.
Het blijkt allemaal in orde, gelukkig maar.
De student ontspant weer en samen kunnen we er hartelijk om lachen.
We controleren wat auto`s. We spreken
jeugd aan en attenderen mensen erop
dat ze zich richting huis moeten bege-

ven. Een stel laat de hond uit. We vragen
of ze zich er van bewust zijn dat ze na
21.00 uur de hond alleen dienen uit te
laten of anders nog maar een hond moeten aanschaffen…
Er zijn nog redelijk wat mensen op
straat, mensen die blokjes om lopen en
mensen in auto’s die op tijd thuis willen
zijn.
21.00 uur geweest. Alsof ik een nachtdienst draai, zo stil is het op straat.
Fijn om te zien dat mensen zich aan de
regels houden. We controleren wat auto’s
die ons voorbij komen. Mensen hebben
een verklaring bij zich en veelal een
gegronde reden om op straat te zijn.
Dan passeert ons een jongeman op de
fiets. Het is bijna 22.00 uur. Geen licht
op en we vragen hem te stoppen. Hij
geeft aan dat hij te laat is weggegaan bij
een vriend. Bovendien moet hij nog een
half uur fietsen voordat hij thuis is. Hij
neemt het allemaal niet zo nauw zegt
hij. Spijtig, maar de jongen krijgt een bon
voor het overtreden van de avondklok.
Zoals bekend is de tijd van waarschuwen
voorbij. Ik geef de jongen onze namen,
want ik heb zo het vermoeden dat hij
onderweg naar huis nog wel een keer
aan de beurt komt. Ik vertel hem er wel
bij dat dit geen vrijbrief is om op straat
te blijven hangen en dat hij naar huis
dient te gaan. Dit zou hij doen.
Een kwartier later de oproep van een collega aan de andere kant van Apeldoorn.
Dezelfde jongen is wederom staande
gehouden. Ze verifiëren zijn verhaal bij
ons en dan kan hij zijn weg vervolgen.
Wij rijden richting bureau. Onze dienst

zit erop. Daar evalueren we onze dienst.
De student geeft aan dat hij een leuke
en leerzame avond heeft gehad. Met je
neus vooraan staan. Niet weten wat je
vandaag te wachten staat, iedere dag is
anders. Eén van de redenen dat hij bij de
politie wilde.
Met die afsluiting in mijn hoofd zie ik
de volgende dag de nieuwsberichten. De
avondklok moet per direct worden opgeheven oordeelde de rechter. Afwachten
welk vervolg dit gaat krijgen.
Zoals mijn student al zei, iedere dag is
anders.
Complimenten aan u die zich houdt aan
alle opgelegde maatregelen. Houd vol!
Sharon Koenders
uw wijkagent
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Wij weten hoe kostbaar uw
beeldmateriaal is.

Dehnen-Producties
Digitaliseren van uw beeldmateriaal

Laat uw herinneringen niet
verloren gaan

Digitaliseer nu uw Super 8mm ﬁlm, Video of Dia’s voor het te laat is

Bel ons vandaag nog!
Fred Dehnen
Waltersingel 65
7314 NM Apeldoorn
tel: 06-21326536

www.dehnen-producties.nl

Een huishoudelijke, tuin of klus hulp nodig?
Diensten voor thuis is een initiatief gestart om deze hulp voor
senioren socialer en prijsvriendelijker te maken. Wij rekenen
namelijk maar € 17,95 per uur voor een huishoudelijke hulp.
Voor onze Klussendienst en het doen van Tuinonderhoud
rekenen wij € 19,50 per uur.
Goed om te weten:
- u krijgt een vaste, betrouwbare en gescreende hulp
- er zijn geen lidmaatschapskosten
- er zijn geen opzegtermijnen of kosten
- u betaald veilig achteraf middels een factuur
- minimale afname 2 uur per keer

Altijd thuis in úw wijk!

Heeft u de hulp van diensten voor thuis nodig? Wij maken
graag en geheel vrijblijvend een afspraak om de
mogelijkheden te bespreken.

Onze pluspunten:

Mathijs van der Zande

&

Henk van Veldhuizen

1. Scherpe en heldere tarieven
2. Professionele en duidelijke presentaties
3. Persoonlijke aandacht en regelmatig contact
4. Full service dienstverlening

Diensten voor thuis
055-3030628
info@dienstenvoorthuis.nl
www.dienstenvoorthuis.nl

5. Gratis waardebepaling

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn
055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl
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Mijlpaal voor ‘sociaal domein’

Samen055
Samen055 is een netwerk waarin de
volgende organisaties samenwerken: Stimenz, MEE Veluwe, Don Bosco, Zuid Doet
Samen, Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG), Centenkwesties en de gemeente
Apeldoorn. Samen willen zij goed toegankelijk zijn voor inwoners van Apeldoorn
zodat hun vraag op de goede plaats terechtkomt. Ook wil Samen055 verbinding
maken met de informele zorg.
Eerder was niet altijd duidelijk waar je
terecht kon met een hulpvraag. Nu is er
één plek waar die dienstverlening samenkomt. Door het herkenbare logo Samen055
weet je nu bij welke organisaties je voor
ondersteuning kunt aankloppen.
De Samen055-organisaties werken onderling nauw samen om inwoners van

Stoeptegel los?
Meld het de
buitenlijn
Werkt u ook mee aan een schone en
veilige woonomgeving? Laat het de
gemeente weten als er iets gerepareerd
of opgeruimd moet worden. Losliggende
stoeptegels, een omver gereden paaltje,
een kapot speeltoestel of zijn er andere
meldingen over uw buurt?
Maak er melding van via de buitenlijn

Apeldoorn zo goed mogelijk te helpen.
Op diverse steunpunten in de gemeente
wordt al vanuit een wijkontmoetingscentrum gewerkt. Een mijlpaal voor
toegankelijke sociale dienstverlening.
Voor de wijk De Sprengen is het de bedoeling een wijkontmoetingscentrum te
vestigen in het nieuw te bouwen zorggebouw in het Julianakwartier. De planning
is dat dit begin 2023 gerealiseerd zal zijn.
Heeft u een vraag over werk, inkomen,
schulden of wat hiermee samenhangt?
Belt u gerust met 14 055 of neem contact
op via www.samen055.nl
Dan maken we een afspraak dat u bij
ons langs kunt komen. We helpen u
graag verder!

Nextdoor is een soort Facebook voor buurten
Een medium dat kan zorgen voor meer samenhang en verbinding in de
wijk. Een platform voor informatie-uitwisseling en discussie binnen en
buiten de wijk.
Wist U:
- Ruim 28% van de huishoudens in de wijk De Sprengen beschikken over
deze app.
- De wijkraad maakt gebruik om relevante informatie snel te kunnen
doorgeven.
- Reageren kan in het algemeen, voor iedereen te lezen, maar ook in een
privé bericht naar de auteur.
- Is het bericht niet meer relevant? De auteur kan het bericht verwijderen.

www.apeldoorn.nl/buitenlijn
maart 2021
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Wijkraadswerk

Actuele zaken
Fietsoversteek Jachtlaan

zien. Daarvoor is actualiserend onderzoek
nodig. Na afronding van alle onderzoeken
ontvangt iedereen die een zienswijze
heeft ingediend, de nota met alle ingediende commentaren (zienswijzenota).
Hierna volgt een voorstel aan de raad over
vaststelling van het bestemmingsplan.

Wegwerkzaamheden

Vorig voorjaar informeerde ik u over
plannen voor aanpassing van de fietsoversteekplaats over de Jachtlaan ter
hoogte van Het Bergje. Een verbetering
qua verkeersveiligheid voor o.a. de leerlingen van het Christelijk Lyceum. Eind
januari 2020 werd het ontwerp gepubliceerd (een zgn. verkeersbesluit) waarop
bezwaar kon worden gemaakt. Meerdere
omwonenden hebben dit gedaan. Hierop
ging een onafhankelijke bezwarencommissie in gesprek met leden van de
projectgroep en enkele bezwaarmakers.
Deze commissie adviseerde vervolgens
aan het college van B en W om de gemaakte bezwaren gegrond te verklaren,
mede vanwege het ontbreken van een
uitgebreid verkeersonderzoek. In overleg
met de wethouder Mobiliteit is besloten
niet verder te gaan. Het feit dat de schooljeugd op meerdere plekken oversteekt
vraagt om een integrale aanpak. Op het
moment dat het onderhoud van het asfalt
op de Jachtlaan op de planning komt
wordt de situatie opnieuw bekeken.

Westpoint
De gemeenteraad gaf afgelopen najaar
groen licht om Westpoint te verbouwen
van kantoorgebouw naar woongebouw.
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Tot nu toe laat de aanbesteding nog op
zich wachten. Bij de Raad van State is één
beroep ontvangen. De gemeente heeft
hiertegen in januari 2021 een verweer
ingediend. De verwachting is dat de Raad
van State binnen een half jaar uitspraak
doet. Na deze uitspraak weten we of het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn geworden. Pas
hierna kan de verbouw starten.

Nieuwbouw Lidl
Op de hoek Asselsestraat-Prinses
Beatrixlaan gaat de bouw van een supermarkt voorlopig niet door.
In mei/juni 2019 legde de gemeente
een ontwerpbestemmingsplan voor een
supermarkt (Lidl) ter inzage neer. Op dit
bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Inmiddels vindt de gemeente het
nodig om een aantal rapporten, die bij het
bestemmingsplan waren gevoegd, te hermaart 2021
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Waar je in de wijk ook wandelt, overal
zie je werkzaamheden voor de aanleg
van het glasvezelnet. Op dit moment
vinden deze werkzaamheden vooral aan
de zuidkant van de wijk plaats. In een
rap tempo worden de aansluitingen naar
de woningen gelegd.
Al een aantal keren heb ik melding
gemaakt van de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden aan De Hegge. De
uitvoering staat gepland vanaf september
2021. Bewoners zijn hierover per brief
geïnformeerd. Het gaat om het gedeelte
tussen de Badhuisweg en de Midden
Enkweg. Naast het vervangen van het
asfalt door klinkers wordt het regenwater
afgekoppeld van het riool.

Rookmelders straks ook verplicht
voor bestaande bouw
Voor nieuwbouw geldt dat er een rookmelder moet hangen op iedere verdieping waar gewoond wordt. De minister
van Binnenlandse Zaken wil dat deze
verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Hiermee wordt het advies
gevolgd van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen
om rookmelders voor alle woningen
verplicht te stellen.
De meeste slachtoffers van brand vallen
door het inademen van rook. Rookmelders redden dus mensenlevens. Uit
TNO-onderzoek van het afgelopen jaar
blijkt dat rookmelders in alle woningen
het risico op dodelijke slachtoffers vermindert. Daarom wordt het Bouwbesluit
op dit punt aangepast en rookmelders
niet alleen verplicht gesteld voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.
Om gebouweigenaren voldoende tijd te
geven deze maatregelen in alle bestaande woningen
door te voeren
zal deze verplichting pas
per 1 juli 2022
ingaan.

Toch een buurtbus door de wijk
Na overleg met de gemeente, de provincie
en vervoerder Keolis blijkt er een mogelijkheid te zijn om ter vervanging van de
vervallen buslijnen 16 en 10 een buurtbus
te laten rijden binnen de wijken Berg en
Bos, De Sprengen en De Naald. Om dit te
realiseren moest eerst duidelijk zijn of
er voldoende vrijwillige chauffeurs (m/v)
beschikbaar zijn voor een dienstregeling
met de buurtbus. Ook moest de behoefte
aan zo’n voorziening aangetoond worden,
uitgedrukt in het te verwachten minimale
aantal passagiers per dag.
Wijkvereniging Berg en Bos heeft op deze
punten een verkennend onderzoek gedaan, met als resultaat dat er nu een aanvraag ligt bij de gemeente en de provincie.
De voorgestelde route zal voor een groot

Nextdoor/Wijkraad
Nextdoor is een social medium waar veel wijkbewoners gebruik van maken.
De wijkraad maakt gebruik van dit medium om op een snelle manier berichten, informatie of waarschuwingen in de wijk te verspreiden. Ruim 1.000
bewoners van onze wijk hebben zich aangesloten bij de Nextdoorgroep De
Sprengen. Daarmee ontvangen ze de berichten die zich specifiek op onze
wijk richten. Dat betekent niet dat u automatisch lid bent van onze wijkraad.
Indien u onze wijkraad wilt steunen én mee wil denken in de ontwikkelingen
van de wijk meldt u zich dan aan als lid op info@wijkraaddesprengen.nl.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Hoe groter onze achterban, hoe sterker
we in onze relatie met de gemeente staan.
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deel lopen langs de nog bestaande haltes
van de oude buslijnen 10 en 16. De aanvraag is gedaan namens de VVE Arendsburcht, Berkenhove (Atlant), Visio het Loo
Erf en de drie betrokken wijkraden.
Ofschoon het aantal benodigde chauffeurs
al aardig op peil is zoeken we nog uitbreiding om ook eventuele uitval door ziekte
en andere onvoorziene omstandigheden
te kunnen opvangen.
Daarom de volgende oproep:
Bent U bereid een dagdeel per week
de buurtbus te besturen? Beschikt u
over een goede gezondheid, voldoende
en bewezen rijervaring met minimaal
een rijbewijs B en bent u (bij voorkeur)
jonger dan 70 jaar? Dan bent u voor
ons een mogelijke kandidaat-chauffeur.
Wilt u zich aanmelden als kandidaat,
of heeft u eerst nog vragen?
Neem contact op met Otto Verkerke
telefoon 06-13220608 of e-mail
otto.verkerke@wijkbergenbos.nl

André Staal
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Jouw lach,
onze zorg,
elke dag
Kleine dagelijkse geluksmomentjes zijn in
de ouderenzorg van onschatbare waarde.
Bij KleinGeluk krijgt u de warme aandacht
die voor dat stralende gezicht zorgt. U kunt
bij ons terecht voor onder meer thuiszorg en
verzorgd wonen tot en met specialistische
zorg en dagbesteding. We staan
voor u klaar. Maar nog liever
zorgen we ervoor dat u zo
veel mogelijk zelf kunt doen
en vrij bent om eigen keuzes
te maken. Ontdek het grote
plezier van KleinGeluk!

www.kleingeluk.nl
zorglijn@kleingeluk.nl
0800-0604

Welkom
Eglantier 231, an 67,
Koninginnela 139
Schuttersweg
Apeldoorn
189
Ugchelseweg
Ugchelen
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Julianakwartier
Op het nog braak liggend gedeelte
van het Julianakwartier (de plek waar
de bouwketen stonden) zijn nog
twee zorggebouwen gepland. In het
ene gebouw was oorspronkelijk een
concept bedacht met eerstelijns zorgfuncties als huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk et cetera. Omdat
het niet is gelukt een huisartsenpraktijk in het eerste gebouw te krijgen,
is dit eerstelijns gezondheidscentrum
van de baan. In het andere gebouw
zouden intramurale (onzelfstandige)
zorgwoningen komen. Nu blijkt dat
er meer behoefte is aan woningen,
waarin ouderen met een brede
zorgvraag zelfstandig kunnen wonen.
Deze zorgvraag kan bestaan uit een
sociale en/of een fysieke behoefte.
Door een omgeving te creëren waar
men met elkaar oud kan worden zijn
bewoners in staat om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
42 zorgappartementen
Voor deze doelgroep komen in de
twee zorggebouwen 42 zelfstandige
appartementen met zorg op afroep.
De appartementen variëren in grootte
tussen 55 m2 en 75 m2 gebruiksoppervlak en beschikken over één of

twee slaapkamers. De appartementen
worden gebouwd conform de ruimtelijke eisen van het Woonkeur Pluspakket
Zorg en zijn daarmee specifiek gericht
op de doelgroep ouderen. Daarnaast
zal op de begane grond van één van
de gebouwen ‘Samen055’ worden gehuisvest. Zie voor Samen055 pagina 11
van dit blad.
Begin 2023 oplevering verwacht
Deze gewijzigde planvorming past
binnen de oorspronkelijke stedenbouwkundige kaders en de bouwregels
van het bestemmingsplan. Alleen wijkt
het gebruik iets af van de oorspronkelijke doelstelling. Het gebruik van
‘onzelfstandige zorg-woningen’ wordt
gewijzigd in ‘zelfstandige zorg-woningen’. Dit plan wordt verder uitgewerkt
en binnenkort zal de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend,
om eind dit jaar/begin volgend jaar
te kunnen starten met de bouw. Met
een bouwtijd van ruim een jaar wordt
de oplevering begin 2023 verwacht.
De architectuur komt overeen met het
pand op de hoek Sprengenweg-Koning
Lodewijklaan.
André Staal
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Van de stadsdeelmanager

Gebiedsparticipatie: meedoen
voor buurt of wijk
Apeldoorn heeft een lange traditie op het
gebied van samenwerking met dorpsen wijkraden (DWR). We noemen dit
gebiedsparticipatie. Dorps- en wijkraden
kunnen een belangrijke rol spelen bij het
contact tussen gemeente en bewoners
en organisaties in een wijk of dorp. U
leest dit stukje ook in een blad dat wordt
uitgebracht door uw wijkraad! Maar de
afgelopen tijd heeft het gemeentebestuur gezocht naar nieuwe vormen van
gebiedsparticipatie, met meer mogelijkheden dan alleen via dorps- en wijkraden. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een
besluit eind december over een nieuwe
subsidieregeling.

Nieuwe subsidieregeling
In alle wijken en buurten van Apeldoorn
zijn er mensen die graag hun steentje
bijdragen aan de samenleving. Mensen
die invloed willen uitoefenen op het
beleid. En op hun leefomgeving. Om te
zorgen dat deze vitaal blijft of vitaler
wordt. Deze mensen ondersteunt de
gemeente Apeldoorn graag. Dat doen we
met de nieuwe Subsidieregeling Gebiedsparticipatie. Deze regeling komt in de
plaats voor de Verordening Dorps- en
Wijkraden. De nieuwe Subsidieregeling
Gebiedsparticipatie biedt nog steeds de
mogelijkheid aan DWR om hun rol te
vervullen, maar staat open voor iedereen
die wil meedoen.
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De subsidie wordt verleend voor het gebied waar de aanvrager zich voor in wil
zetten. Dat mag de wijk zijn zoals we die
nu kennen, maar het kan bijvoorbeeld
ook een straat, buurt, of de hele stad
zijn. En dat kan ook voor een specifiek
doel zijn. Bijvoorbeeld om de samenwerking te bevorderen of om de begaanbaarheid voor mindervaliden te verbeteren.
Als het maar in het algemeen belang is
en bijdraagt aan de vitaliteit.
Budget per aanvraag
Voor 2021 is er € 325.000,- beschikbaar
met een maximum van € 5.000,- per
aanvraag per jaar. De subsidie wordt
toegekend per kalenderjaar volgens
het principe ‘wie het eerst komt, wie
het eerst maalt’. Alle informatie over
de voorwaarden, hoe u kunt aanvragen
en dergelijke, kunt u vinden op www.
apeldoorn.nl/subsidieregeling-gebiedsparticipatie.
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Deze Subsidieregeling Gebiedsparticipatie is aanvullend op de Subsidieregeling
Inwonersinitiatieven die nieuwe en eenmalige initiatieven steunt die Apeldoorn
mooier, leuker en beter maken. Wilt u
daar meer van weten, kijk dan op www.
apeldoorn.nl/inwonersinitiatieven. Of
neem contact met mij op! Ik ga graag
met u in gesprek hierover in het belang van de inwoners van het stadsdeel
Noordwest.
Wim Bergink
Stadsdeelmanager
Noordwest

w.bergink@apeldoorn.nl
(06) 5436 8244
twitter @055Noordwest

Afvalvrij App van
Circulus-Berkel

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.

Er is een geheel nieuwe App waarin de
vertrouwde afvalkalender in zit. Maar ook
nieuwe functionaliteiten als een BEST-tas
bestellen of een afspraak voor het ophalen van grofvuil. Wat hoort wel en niet bij
het afval. Info over het dichtstbijzijnde
Recycleplein. Bovendien kunt u instellen
dat u een notificatie wilt ontvangen. Dat
is handig als u bijtijds herinnerd wilt
worden dat de container aan de weg
moet. De tijd waarop u dit bericht ontvangt kunt u zelf kiezen bij Instellingen.

Vindt u de doorgang voldoende
voor de voetganger?

Overlast
Vooral de oudere bewoners met rollator
of rolstoel, maar ook andere voetgangers
ondervinden hinder van overhangend
groen en/of geparkeerde auto’s.
Houdt u daar rekening mee om die
overlast te beperken door uw groene
hagen of heggen tijdig te snoeien en het
parkeren van uw auto?

Ken uw wijk
Op de opgave in Wijknieuws 76 hebben
we 7 reacties ontvangen waarvan 6 goed
waren. Zoals gewoonlijk heeft de redactiecommissie geloot en de winnaar van
de cadeaubon van 25 euro is geworden

Bijgaand advertentie in de jaren 19351941.

Wie van u weet waar wij dit
keer de foto hebben genomen?

Mocht u weten waarom deze beschildering ooit geplaatst is meld het op
info@wijkraaddesprengen.nl

Reageer dan uiterlijk op 16 mei 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 25 euro
verloot.

Hein Trott gefeliciteerd!
Deze foto werd
gemaakt van het
pand aan de
Soerenseweg 19.
Gezien het aantal inzendingen was het
dit keer niet zo makkelijk om het plaatje
te raden. Zeker niet onder de jeugd. Toch
gaf het één inzender aanleiding om eens
alle straten door te fietsen. Uit een oudere foto van deze villa, gebouwd in 1924,
blijkt de beschildering van het hert er
toen al op te zitten. In de villa was ooit
een “Instituut Groote” gevestigd. Hier
kon je terecht voor een cursus machine
schrijven en steno typen.

Joyce Snel
september
maart 2021
2020

DeDe
Sprengen
Sprengen
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Nieuwe buren?
Vertel het de
wijkraad!
Heeft u nieuwe buren vanuit een
andere wijk of woonomgeving
gekregen? Laat het de wijkraad
weten. Dan verwelkomen wij onze
nieuwe wijkbewoners met een
aardige attentie.

De wijkraad in coronatijd

Nog steeds geen
jaarvergadering
Ook in 2021 zal het niet mogelijk zijn
onze jaarvergadering, die altijd in het
voorjaar plaatsvindt, doorgang te laten
vinden. We hebben een manier bedacht
om toch op enigszins verantwoorde wijze
de besluiten te kunnen nemen die altijd
op zo’n jaarvergadering voorliggen.
In Wijknieuws 73, dat vorig jaar rond
deze tijd het licht zag, kondigden wij de
jaarvergadering 2020 aan. In de daarop
volgende uitgave van het blad moesten
we vaststellen dat die vergadering om
corona-technische redenen geen doorgang had kunnen vinden en dat derhalve
de noodzakelijke besluitvorming moest
worden doorgeschoven naar de eerstvolgende gelegenheid. Als bestuur gingen
we er toen van uit dat dit op de jaarvergadering 2021 zou kunnen gebeuren. U
ziet hem al aankomen: ook die vergadering, die normaal gesproken in april
gepland zou moeten worden, kan niet
doorgaan.
We hebben overwogen met behulp van
Teams of Zoom een jaarvergadering te
organiseren maar dat lijkt ons gezien
het gebruikelijke aantal deelnemers erg
lastig. Daarom doen wij het volgende:
• We leggen u bij deze de besluiten voor
die genomen moeten worden.
Zie hieronder.
• De relevante documenten plaatsen we
op de website zodat u die kunt inzien.
• Als u daar vragen over heeft of daar
opmerkingen over wilt maken meldt u
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dat via info@wijkraaddesprengen.nl.
• Met diegenen onder u, die zich aldus
aanmelden, hebben we telefonisch
overleg.
• Na dit overleg concluderen we als
bestuur welke besluiten genomen
kunnen worden.
• Als niemand van u zich meldt met
vragen of commentaar gaan wij er als
bestuur van uit dat alle documenten
kunnen worden vastgesteld en dat de
betreffende besluiten genomen zijn.
De besluiten die genomen hadden moeten
worden op de jaarvergadering 2020 zijn:
1. Vaststellen jaarverslag 2019.
2. Vaststellen financieel verslag 2019.
3. Dechargeren bestuur voor het gevoerde beleid in 2019.
4. Herbenoemen als bestuurslid
André Staal en Rob Jerphanion.
De besluiten die genomen zouden moeten
worden op de jaarvergadering 2021 zijn:
5. Vaststellen jaarverslag 2020.
6. Vaststellen financieel verslag 2020.
7. Dechargeren bestuur voor het gevoerde beleid in 2020.
De documenten, hiervoor genoemd
onder 1, 2, 5 en 6, treft u aan op
www.wijkraaddesprengen.nl De wijkraad
in coronatijd
Rob Jerphanion
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Wijknieuws en
website: ook
voor uw kopij
Heb je een leuk verhaal over je
directe woonomgeving, ervaring als
wijkbewoner, interessant voorval etc.
dat je wilt delen? Laat het de redactie
weten.
Voor het plaatsen van artikelen en
berichten gelden de volgende spelregels:
• U moet in de wijk wonen, er uw
		 bedrijf hebben of een andere
		 specifieke relatie met de wijk
		 hebben.
• Uw kopij moet in het bijzonder
		 betrekking hebben op de wijk of
		 specifiek gericht zijn op de wijk 		 bewoners. Kopij van algemene aard
		 wordt niet geplaatst.
• Kopij mag geen commercieel oog
		 merk hebben.
• De redactie behoudt zich het recht
		 voor kopij in te korten.
• De redactie beslist of kopij wordt
		 geplaatst.
Kopij voor Wijknieuws 78 kunt u
uiterlijk 10 mei 2021 inleveren via
info@wijkraaddesprengen.nl.

Volg de wijkraad op
Facebook en Nextdoor

Studio Salute

Fysio-, Oedeemfysio- en
Orthomoleculaire therapie

Christel ten Buuren
Jacob Catslaan 6, 7314LZ Apeldoorn
Tel: 06-13641461
Email: christeltenbuuren@studio-salute.nl
www.studio-salute.nl
Ik ontmoet u graag in mijn praktijk!

Specialist in haar onder de loep

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
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info@lesalontamara.nl
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A U D I O

V I D E O

W I T G O E D

Schuttersweg 88 | Apeldoorn | 055 - 355 21 87 | www.rtvstegeman.nl
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