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Op 16 maart j.l. waren de gemeenteraads-
verkiezingen. Het is bijna niet voor te stel-
len dat de laatste alweer vier jaar geleden 
waren. De tijd gaat snel. Bij verkiezingen 
moet ik altijd denken aan de opvatting 
van sommigen dat je éénmaal per vier 
jaar je vinger mag opsteken waarna je 
vervolgens tot de volgende verkiezingen 
je mond moet houden. Dat is natuur-
lijk niet zo. Zonder te beweren dat het 
allemaal perfect geregeld is zie ik steeds 
meer pogingen van overheden om burgers 
te betrekken bij zaken die hen aangaan. 
Zo kunt u op bladzijde 4 van deze uitgave 
van Wijknieuws een interview lezen 
van een van onze redacteuren met de 
initiatievenmakelaar van de gemeente. 
Een functionaris, die een pot geld beheert 
waar iedere inwoner van Apeldoorn een 
beroep op kan doen. Als hij of zij een idee 
heeft waarmee een wijk of buurt mooier, 
leuker, beter of socialer kan worden.
Dat gaat dan over concrete, praktische 
zaken als een speeltuintje, een ontmoe-
tingsplek e.d. Maar ook op beleidsmatig 
niveau kunnen burgers invloed uitoefe-
nen. Het was altijd al zo dat belangheb-
benden hun zienswijze konden geven op 
plannen van de gemeente, konden inspre-
ken bij de gemeenteraad en via bezwaar- 
en beroepsprocedures hun standpunt 
naar voren konden brengen. Maar pas 
op het moment dat de plannen al in een 
vergevorderd stadium waren.
Daarom is Apeldoorn, zoals eigenlijk alle 
gemeenten, al een paar jaar bezig de 
invloed van burgers op het beleid, de 
zogenoemde “burgerparticipatie”, te ver-

sterken. Een belangrijk punt daarbij is dat 
burgers die invloed eerder in het traject 
kunnen aanwenden. In de voorbereidings-
fase van de plannenmakerij dus.
Onlangs is een concept-verordening 
verschenen die de verbeterde burgerpar-
ticipatie moet regelen. Deze Verordening 
participatie gemeente Apeldoorn 2022 zou 
al in de gemeenteraad worden behandeld 
maar is bij nader inzien doorgeschoven 
tot na de verkiezingen. Als bestuur van de 
wijkraad hebben wij commentaar op dit 
concept geleverd met als kernpunt, dat 
wij als bewonersorganisatie, die structu-
reel bezig is met de belangen van de wijk 
en haar inwoners, een wat steviger plek 
in die verordening willen krijgen. Het gaat 
er dan vooral om dat wij vroegtijdig van 
alle plannen voor de wijk op de hoogte 
willen worden gesteld. We gaan na de 
verkiezingen zien hoe dat afloopt.
Verder zijn wij als bestuur aan het bekij-
ken of we na een periode van twee jaar 
weer eens een ledenvergadering kunnen 
organiseren. Corona-technisch is dat geen 
probleem meer maar we hebben wat tijd 
nodig om de organisatie rond te krijgen. 
Het gaat dan om de locatie, het program-
ma na de eigenlijke vergadering e.d. Het 
kan zijn dat we dat nog in mei kunnen 
realiseren. U zult dan de uitnodiging 
krijgen via de e-mail, de social media en 
de website. Het kan ook zijn dat we die 
vergadering pas in september houden.
We houden u op de hoogte!

Rob Jerphanion

Van de voorzitter
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Elke inwoner die een idee heeft om de 
eigen wijk of buurt een stukje mooier, 
leuker, beter of socialer te maken, kan 
een subsidieaanvraag indienen bij de 
gemeente. Alle aanvragen komen terecht 
bij Meri Ismirowa: zij is de initiatieven-
makelaar van Apeldoorn. Wat ziet zij zoal 
aan plannen voorbijkomen? 
“Ondanks corona merkte ik dat mensen 
echt zaten te wachten op deze regeling. 
Er kwamen direct aanvragen binnen, de 
telefoon stond roodgloeiend.”

Wat doet een initiatievenmakelaar?
“Mijn taak is om mensen te helpen bij 
hun aanvraag zodat hun idee de meeste 
kans van slagen heeft. De aanvragen 
zijn heel verschillend, er komt van alles 
binnen. Het kan een klein, kortdurend 
project zijn, maar ook iets groots, dat 
langer duurt. Een greep uit de praktijk: 
de aanleg van een jeu de boules-baan bij 
een seniorenflat, en de realisatie van een 
koffiekamer voor wijkbewoners in een 
bestaand gebouw (zie gekleurde tekst-
blokjes, red.).”

Wat is het verschil tussen een ‘klein’ en 
een ‘groot’ initiatief?
“Een aanvraag tot een bedrag van 2500 
euro behandel ik zelf. Ik bekijk dan of er 
wordt voldaan aan de voorwaarden om 
de subsidie te krijgen. Ook bespreek ik 
de aanvraag even met de gebiedsmana-
ger of beleidsmedewerker om te checken 
of het idee goed binnen die wijk past. 
Het moet vooral niet te lang duren: bin-
nen 3 weken wil ik duidelijkheid kunnen 
geven aan de aanvrager of het plan wel 

of niet wordt goedgekeurd. In coronatijd 
was die termijn niet altijd haalbaar. Maar 
nu alles weer normaal wordt maak ik me 
er sterk voor om elke aanvraag binnen 
die drie weken te beoordelen.”

En hoe zit het met een groot initiatief?
“Een aanvraag waarbij het om meer dan 
2500 euro gaat, wordt beoordeeld door 
een commissie binnen de gemeente. 
Mijn rol is dan om contact te leggen met 
de aanvragers en hen te begeleiden bij 
de aanvraag. Samen bekijken we of ze 
alle gevraagde informatie hebben aange-
leverd. Wat bijvoorbeeld heel belangrijk 
is: er moeten ook andere mensen in de 
wijk achter het plan staan. De behoefte 
moet duidelijk zijn, het enthousiasme 
van één persoon alleen is niet genoeg. 
Als alles rond is, geeft de commissie een 
advies richting het college van Burge-
meester en Wethouders, die vervol-
gens wel of geen officiële goedkeuring 
verleent. Dit traject duurt wat langer, 
gemiddeld zes weken.”

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?
“Behalve dat er dus meer mensen en-
thousiast zijn over het initiatief, vragen 
we om betrokkenheid van de aanvragers, 
in het begin en op de langere termijn. 
Zij moeten bereid zijn er zelf ook energie 
en tijd in te steken. Daarnaast gaat het 
altijd om projecten die voor iedereen toe-
gankelijk zijn, niet alleen voor een klein 
clubje. En natuurlijk is het belangrijk dat 
het initiatief niet al door anderen wordt 
uitgevoerd in hetzelfde gebied.”

Burgerinitiatief

Een leuk idee 
voor je buurt? 
De gemeente 
helpt graag mee!

Je start als initiatievenmakelaar was niet 
de makkelijkste…
“Ik begon in april 2020. Precies, toen de 
eerste coronagolf hoogtij vierde en er 
een harde lockdown was. Maar ondanks 
corona merkte ik dat mensen echt zaten 
te wachten op deze regeling. Er kwamen 
direct aanvragen binnen, de telefoon 
stond roodgloeiend. Flink wat mensen 
hadden al plannen liggen en grepen 
nu hun kans om die te realiseren. We 
hebben in die tijd ook bewust reclame 
gemaakt, onder meer met een interview 
in de Stentor, met mijn foto plus een 
oproep tot het indienen van aanvragen. 
Zo werd duidelijk wie de persoon achter 
‘de initiatievenmakelaar’ is en dat deze 
ook gemakkelijk is te benaderen.”

Hoe ervaar je zelf deze baan?
“Ik heb bij de gemeente op diverse 
afdelingen gewerkt. In deze functie vond 
ik wat ik zocht: mooie dingen helpen 
opzetten voor de samenleving én er 
snel resultaat van zien. Ik ben elke dag 
bezig met concrete acties en heb direct 
contact met inwoners, daar houd ik van. 
Het voelt alsof ik met één been buiten 
sta, middenin de Apeldoornse gemeen-
schap, waar ik hoor en zie wat mensen 
bezighoudt. Met het andere been sta ik 
in het gemeentehuis en weet ik andere 
collega’s snel te vinden. Als een aan-
vraag niet geschikt blijkt voor ‘mijn’ 
gebied, kan ik mensen vaak doorverwij-
zen naar een andere afdeling die er wel 
iets mee kan. Wil je bijvoorbeeld iets met 
groen, zoals een aantal struiken aanplan-
ten op een strook openbare grond, dan 

Meri Ismirowa
initiatievenmakelaar van de gemeente
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kan ik doorverwijzen naar mijn collega’s 
die zich bezighouden met groen in de 
wijken.”

Wat kan de wijkraad betekenen bij een 
aanvraag?
“De wijkraad zou ik zeker ook op de 
hoogte stellen van je plan. Zij kennen 
je wijk goed en kunnen je koppelen aan 
andere mensen die mee willen helpen 
aan jouw idee met hun tijd en adviezen. 
De wijkraad kan eventueel zelf ook een 
bijdrage in geld beschikbaar stellen. 
Neem dus ook vooral contact met hen 
op. Ik ben benieuwd naar de ideeën die 
in De Sprengen leven en help graag met 
informatie en tips voor je aanvraag. 
Er zijn trouwens tot nu toe nog geen 
aanvragen vanuit De Sprengen gekomen, 
dus wie weet ben je de eerste!”

Contactgegevens en meer informatie:
Meri Ismirowa
Mail: initiatievenmakelaar@apeldoorn.nl
Tel.: 14055
www.apeldoorn.nl/inwonersinitiatieven

Regeling inwoners-
initiatieven
Hoe kunnen inwoners van Apeldoorn 
meer invloed hebben op hun directe 
leefomgeving? Als antwoord op deze 
vraag stelde de gemeente in 2020 de 
Subsidieregeling Inwonersinitiatieven 
in. Elke inwoner die een idee heeft 
om de eigen wijk of buurt een stukje 
mooier, leuker, beter of socialer te 
maken, kan een subsidieaanvraag 
indienen. Dit mag een groot of klein 
initiatief zijn. Je kunt altijd zelf een 
plan indienen, maar als initiatieven-
makelaar helpt Meri je graag met 
tips en adviezen om de aanvraag zo 
succesvol mogelijk te maken. 

Voorapeldoorn.nl
Voor grotere plannen is er ook een 
crowdfundingsplatform actief, voor-
apeldoorn.nl. Hier kun je je idee aan-
melden en een oproep plaatsen om 
geld, hulp en spullen te organiseren.

Jeu de boules-baan bij seniorenflat, in Zevenhuizen 
en in Apeldoorn Zuid
Oudere wijkbewoners wilden elkaar en anderen kunnen 
ontmoeten op een leuke, ontspannen manier. Het idee 
ontstond voor een jeu de boulesbaan. De wijkraad werd 
benaderd: deze gaf een donatie en verwees ook door naar 

de initiatievenmakelaar. Deze aanvraag ontving 2500 euro. 

Speeltuin plus ontmoetingsplek voor ouderen, Beekbergen
Jonge gezinnen wilden in hun buurt graag een speeltuin. Tegelijk zocht een na-
bijgelegen verpleeghuis van Zorggroep Apeldoorn naar mogelijkheden voor hun 
bewoners voor meer ontmoetingen met andere buurtbewoners. Een speeltuin met 
bankjes werd gerealiseerd. In samenspraak met de plaatselijke fysiotherapeut werd 
een aantal toestellen geplaatst om bewoners te stimuleren meer te bewegen. Ook 
Accres omarmde het initiatief zette een bootcamp-parcours uit. Een groot initiatief 
waarin meerdere partijen hun betrokkenheid toonde.

Basketbalveld terug in oude glorie, De Maten
Twintig jaar geleden een veelgebruikt basketbalveld, maar 
vervallen tot een verwaarloosd terreintje waar geen kind 
meer kwam. Jonge vaders, die er zelf nog hadden gespeeld, 
verenigden zich om het op te knappen. De gemeente gaf 
2500 euro voor materiaalkosten en ook de Apeldoornse 
basketbalvereniging kwam met een donatie over de brug. 
Met vereende krachten werd het veld in ere hersteld en is nu 
weer volop in trek bij de sportieve jeugd.

Missie Marieke: alle kinderen willen spelen!
Marieke is een Apeldoornse moeder met een aandoening aan haar benen. Haar 
missie: meer verbinding realiseren tussen kinderen met en zonder een handicap. 
Want al zien kinderen er anders uit, spelen willen ze allemaal. Daarom maakte 
ze een kinderboekje, een pop met ‘gekke benen’ en een babbelpot met gespreks-
vragen. Met ondersteuning van de gemeente werden haar producten op diverse 
basisscholen gebruikt. Zie www.missiemarieke.nl

Bessen- en kruidentuin in woningenhofje, Apeldoorn Zuid
Een hofje met woningen had in het midden een gemeenschappelijke tuin. De bewo-
ners wilden hier een besssen- en kruidentuin van maken. Ze kregen een subsidie 
voor het gereed maken van de grond en de aanplant, doen zelf het onderhoud en 
genieten van de oogst.

Koffiekamer voor wijkbewoners, Het Loo
Even een praatje maken met anderen bij een goede kop 
koffie. Dat zochten de buurtbewoners van Het Loo. In een 
kerkgebouw op de Langeweg dat niet werd gebruikt was 
een ruimte beschikbaar, maar die moest eerst worden 
omgebouwd tot een uitnodigend vertrek. De bewoners 

zorgden voor het schilderwerk en alle andere klusmateri-
alen. Met de subsidie van de gemeente werden in de voorpui 

twee openslaande deuren gemaakt, zodat iedereen gemakkelijk naar binnen kon 
stappen. En van hetzelfde geld kon ook een kwalitatief goed koffieapparaat 
worden aangeschaft. 

Beyke Goris
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KDV, PSZ en BSO Tesselschadelaan
Tesselschadelaan 2 
7314 LL Apeldoorn

Waarom kiezen voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van BLOS?

 Veilige, liefdevolle omgeving

  Talenten ontdekken 

 Uitdagende activiteiten en uitstapjes 

 Avontuurlijke speelhoeken en tuinen

 Gezonde voeding

 Samenwerking met scholen

  Foto’s en berichten via de ouderapp

  De kinderkapper en fotograaf

  Open tijdens schoolvakanties 

KDV en BSO (7+) Staringlaan
Staringlaan 53  
7314 LL Apeldoorn

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

085 732 63 90oudersupport-apeldoorn@blos.nl 

Voorheen Snoopy en Woodstock.

Omdat elk mens uniek is

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

www.uitvaartverzorgingkramer.nl 

Uitvaartbegeleiding 
met liefde en aandacht.
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Onlangs heeft de gemeenteraad de Kadernota Maatschappelijke 
Ontwikkeling 2022-2030 ‘Een veerkrachtig Apeldoorn’ vastge-
steld. Een sterk en betrokken Apeldoorn waar iedereen ertoe 
doet, dat is ons doel. Maar wat betekent dat en hoe doen we 
dat? Met dank aan collega’s neem ik u hierin mee.

Wat wordt er anders?
Als gemeente gingen we tot nu toe vooral uit van onze eigen 
dienstverlening: Welke hulp kunnen wij geven aan de inwo-
ner? Dat gaan we anders doen. Want er gebeurt al zoveel in 
Apeldoorn. Apeldoorners helpen elkaar en zien naar elkaar om. 
Ze kunnen veel zelf en samen. Daarop willen we aansluiten.
Aansluiten op wat inwoners, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven zelf doen, is een grote verandering. En die is niet 
van de ene op de andere dag klaar. Maar daar gaan we de 
volgende jaren hard mee aan het werk. We hebben het dan in 
de kadernota over het versterken van een sociale basis en over 
het vangnet. Wat bedoelen we daarmee?

Sociale basis
Mensen hebben dingen nodig om zo gelukkig en gezond moge-
lijk te kunnen leven. Bijvoorbeeld een eigen woning, een baan, 
een sociaal netwerk en genoeg geld om rond te komen. Al 
deze dingen  noemen we de sociale basis. Inwoners regelen dit 
vooral zelf. Dat verwachten we ook van hen. Maar soms is daar 
extra hulp bij nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld door voor 
genoeg banen te zorgen. En door voldoende nieuwe woningen 
te bouwen in fijne buurten.
Bij de sociale basis kun je ook denken aan de sociale netwer-
ken van inwoners, groepen en buurten. Hierin doe je dingen 
samen met andere mensen. Bijvoorbeeld in de straat, bij de 
sportclub of op het werk. Meedoen in sociale netwerken zorgt 
ervoor dat je beter wordt in dingen die je al kunt, nieuwe 

dingen leert en je goed voelt. En tegelijk draag je zo bij aan het 
samenleven in Apeldoorn. We gaan deze sociale basis verster-
ken, zodat Apeldoorners zich na een tijdje nog beter samen 
kunnen redden.

Vangnet
Een stevige sociale basis, waar we het hiervoor over hadden, 
is niet voor iedereen voldoende. Voor hen is er een vangnet. 
In het vangnet helpen we Apeldoorners op weg om dat eigen 
sociale netwerk en die sociale basis sterker te maken. Het 
doel is om steviger in de eigen schoenen te staan en op eigen 
kracht verder te kunnen.
Als het nodig is, is extra ondersteuning beschikbaar. Daarbij 
bieden we maatwerk: het moet passen bij de (gezins-)situatie 
van de inwoner. En je moet niet vast komen te zitten in het 
vangnet, zodat je er niet meer uitkomt. Daar helpen we bij.

Vervolg op de kadernota
De Kadernota is op 23 december 2021 door de gemeente-
raad van Apeldoorn vastgesteld. Nu worden de doelen verder 
uitgewerkt in drie concrete plannen: Wonen en leefomgeving, 
Bestaanszekerheid, Gelijke kansen. Natuurlijk doen we dat 
samen met inwoners en maatschappelijke organisaties in onze 
gemeente.

Samen055
Heeft u een zorgvraag waar u in uw eigen sociale netwerk niet 
uitkomt? Dan is Samen055 de plek om naartoe te gaan. Hier 
kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld zorg, werk, geld 
of opvoeding. U kunt zo binnenlopen tijdens een inloopspreek-
uur. Een medewerker zorgt voor geschikte hulp of verwijst u 
door naar de juiste plek. Kijk op www.samen055.nl voor meer 
informatie.

Wim Bergink
Stadsdeelmanager 

Noordwest

w.bergink@apeldoorn.nl
(06) 5436 8244

twitter @055Noordwest

Een veerkrachtig Apeldoorn
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Koop jij wel eens spullen via Marktplaats 
of een kringloop? Een kast voor in je 
woonkamer, een fiets of kleding voor 
de kids. Goede spullen hoef je allang 
niet meer per se nieuw aan te schaf-
fen. Tweedehands is net zo goed en 
soms zelfs beter! In ieder geval voor het 
milieu, en zeker ook voor je portemon-
nee. Wist je dat gemeente Apeldoorn in 
aanleg, onderhoud en beheer van de 
openbare ruimte ook steeds meer herge-
bruikt materiaal toepast? Marcel Wilbrink 
en Ryan Kaal, beiden werkzaam bij de 
gemeente, zijn groot voorstander van het 
hergebruiken van (bouw)materialen en 
grondstoffen. “Materiaal opnieuw gebrui-
ken omvat geen aanschafkosten én het 
draagt bij aan het verminderen van de 
uitstoot van CO2.”

Overconsumptie
We worden ons steeds bewuster van 
de overconsumptie in de wereld en de 
gevolgen ervan. Als burger neem je mis-
schien al de nodige maatregelen door bij-
voorbeeld je afval te scheiden, gerichter 
te kopen of kapotte spullen te repare-
ren. Ook het bedrijfsleven komt vaker 
in actie. In de horeca zijn plastic rietjes 
inmiddels uit de gratie. De modebranche 
neemt zijn verantwoordelijkheid door 
meer duurzame kleding te produceren. 
Bewust consumeren wordt steeds meer 
gemeengoed. En de (online) markt voor 
tweedehands goederen groeit daardoor 
explosief. Kortom: hergebruik is hot! 
Ook gemeente Apeldoorn draagt hier 
een steentje aan bij.

Opslag herbruikbaar materiaal
Van zand, stenen en prullenbakken tot 
aan gereedschap en zelfs speeltoestel-
len. Deze materialen gaan dagelijks door 
de handen van Marcel Wilbrink, werfbe-
heerder van de gemeente. Marcel: “Als er 
een straat vernieuwd of aangelegd moet 
worden, regel ik de bestelling van de ma-
terialen.” En dat doet hij tegenwoordig 
steeds slimmer: “In plaats van stenen 

Circulaire stad? 
Zo doet Apeldoorn dat!

af te voeren en te vernietigen, kijken we 
eerst kritisch of we de stenen opnieuw 
kunnen gebruiken. Ik kan natuurlijk 
nieuwe bestellen, maar materiaal herge-
bruiken is goedkoper en het draagt bij 
aan het verminderen van de uitstoot van 
CO2. We proberen zoveel mogelijk materi-
aal opnieuw te gebruiken.” Zo maken 
medewerkers Beheer en Onderhoud van 
de gemeente van boomstammen bankjes 
of picknicksets en van blad bokashi, een 
soort supercompost. Daarnaast bewa-
ren ze ook stenen en rioolbuizen, die 
later worden gebruikt op een natuurlijke 
speelplek. Zie je binnenkort een straat 
die wordt heringericht? Grote kans dat 
hier, naast nieuwe stenen, ook gebruikte 
stenen/materialen worden toegepast.

CityLoops 
Gemeente Apeldoorn is ambitieus als 

het gaat om circulariteit. Als één van 
zeven Europese steden neemt Apeldoorn 
deel aan pilotproject CityLoops, met 
als doel om afval tot een minimum te 
reduceren en toe te werken naar een 
volledige circulaire stad. In een circulai-
re stad of economie bestaat geen afval 
en worden grondstoffen en materialen 
steeds opnieuw gebruikt. Marcel en Ryan 
zijn enthousiast over CityLoops. Ryan, 
projectleider bij de gemeente: “We moe-
ten als gemeenten steeds meer tussen 
de oren krijgen dat we overgebleven 
producten onderling kunnen uitwisselen 
of hergebruiken, in plaats van vernieti-
gen. Daarvoor is er nu bijvoorbeeld een 
marktplaats voor gemeenten onderling. 
Stel, wij hebben als gemeente 1000 m2 
stenen over, dan kan een andere ge-
meente dat weer goed gebruiken.”
Het is belangrijk dat we bewust omgaan 



9maart 2022 De Sprengen

met onze openbare ruimte, ons leefkli-
maat en milieu, vinden Marcel en Ryan. 
Zo kunnen we allemaal ons steentje 
bijdragen - het liefst een circulaire.

Een circulaire samenleving? Zo draag jij 
je steentje bij:
- Erop uitgekeken, maar nog bruikbaar?
 Gooi je goede spullen niet weg, maar 
 breng ze naar het innamepunt van  
 Foenix aan Aruba 12
- Kapotte elektronische apparaten? 
 Kijk of ze te maken zijn! Tips vind je op 
 www.heelapeldoornrepareert.nl
- Circulair shoppen? Er zijn maar liefst
 3 kringloopwinkels van Foenix in   
 Apeldoorn. Je vindt ze op 
 www.foenix.nl/locaties
- Compostactie: Gemeente Apeldoorn  
 heeft samen met Circulus-Berkel eens  
 per jaar een compostactie. Dan haal je  
 gratis een paar zakken compost op. De  
 compostactie vindt plaats in het voor- 
 jaar. Meer informatie vind je op 
 www.circulus-berkel.nl
- Meer weten over circulariteit en City- 
 Loops? Ga naar cityloops.eu 

Vragen of opmerkingen?
Gemeente Apeldoorn staat graag in nauw 
contact met haar bewoners. Heb je een 
vraag over circulariteit? Neem dan con-
tact op met de gemeente via tel: 14 055 
of ga naar de website apeldoorn.nl om 
een bericht achter te laten.

Jeanette van Dijk
Regisseur Openbare ruimte

Even voorstellen!
Mijn naam is Koen Jager. Ik ben wijkbeheerder in 
Apeldoorn Noordwest en dus ook in uw wijk ‘de 
Sprengen’. Als wijkbeheerder ben ik verantwoordelijk 
voor de openbare ruimte. Dat betekent het onder-
houden en het in stand houden van de buitenruimte.
Onder de openbare ruimte vallen alle verhardingen 
en de groenvoorzieningen in de wijk.
Het werkgebied is:
• Grijs: hieronder vallen alle verhardingen zoals   
 wegen en stoepen
• Groen: dit betreft groenvoorziening, speeltuinen,   
 parken en bomen
• Schoon : het verwijderen van zwerfvuil en rommel   
 in de wijk

Welke zaken komen bij mij?
Als u een vraag of melding heeft over de openbare ruimte, neemt u contact 
op met de gemeente. Dit kan telefonisch via 14 055 of via een melding op 
onze website. De meeste zaken zijn eenvoudig en snel te verhelpen. Denk 
hierbij aan een scheve stoeptegel, zwerfvuil of een afgewaaide tak.
In specifieke gevallen word ik ingeschakeld. U kunt hierbij denken aan vragen 
over:
• een boom die u wilt kappen
• (extra of tekort aan) parkeerplekken
• de aanleg van in- en uitritten
• behoefte aan extra speeltoestellen.
Wanneer het nodig is schakel ik met een vakspecialist binnen gemeente 
Apeldoorn. Bijvoorbeeld de vakspecialist op het gebied van groen, verkeer of 
riolering. Zo komen we samen tot het beste advies.

Overleg met de wijkraad
Als wijkbeheerder spreek ik regelmatig met de wijkraad. Want naast de 
meldingen die bewoners rechtstreeks bij ons doen, komen er ook meldingen 
bij hen binnen. Soms gaat dit om individuele wensen. Wij toetsen dan in de 
buurt of er voldoende draagvlak voor is.
Naast draagvlak spelen ook factoren als tijd, ruimte, middelen en budget een 
belangrijke rol. De wijkraad adviseert en denkt mee in mogelijke oplossingen. 
Daarnaast kijken we naar de mogelijkheid voor bijvoorbeeld subsidie. Voor 
een aantal initiatieven zijn hier namelijk mogelijkheden voor binnen onze 
gemeente.
Het overleg met de wijkraad is dus belangrijk om inzicht te krijgen in wat er 
leeft in de wijk. Doordat de wijkraad dagelijks in de wijk aanwezig is komen 
zij vaak met praktische oplossingen. Op deze manier werken we samen naar 
verbetering en een veilige en prettige woonomgeving.

Neem gerust contact met ons op
Ziet u iets wat aandacht nodig heeft in de openbare ruimte? Wat uw vraag of 
suggestie ook is: wij helpen u graag! U bereikt ons op telefoonnummer 14 055 
of via de melddesk op onze website www.apeldoorn.nl

Koen Jager
wijkbeheerder Noordwest
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Bel ons vandaag nog!
Fred Dehnen

Waltersingel 65
7314 NM Apeldoorn

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

Laat uw herinneringen niet
verloren gaan
Digitaliseer nu uw Super 8mm fi lm, Video of Dia’s voor het te laat is

Wij weten hoe kostbaar uw
beeldmateriaal is.

Dehnen-Producties
Digitaliseren van uw beeldmateriaal

Adres Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT Apeldoorn
Telefoon (055) 3 550 450 • E-mail info@vanvlietmakelaardij.nl
Website vanvlietmakelaardij.nl 

Bent u op zoek naar een nieuwe woning in Apeldoorn? Of wilt u een 
woning taxeren of verkopen? De ervaren en betrokken makelaars bij 
Van Vliet Makelaardij O.G. kennen de Apeldoornse huizenmarkt als geen 
ander. Neem contact met ons op en ervaar het zelf!

ONZE PLUSPUNTEN
+  Scherpe en heldere tarieven
+  Professionele en duidelijke presentaties
+  Persoonlijke aandacht en regelmatig contact
+  Full service dienstverlening
+  Gratis waardebepaling

ALTIJD THUIS IN ÚW WIJK!

136098 ADV VVM 90x130 FC.indd   1136098 ADV VVM 90x130 FC.indd   1 26-03-2021   12:2926-03-2021   12:29

 

 

Wij onderhouden met aandacht en kwaliteit al 
uw soorten bomen, net als uw hagen en 

heesters.  
 

Heeft u vragen over werkzaamheden of de veiligheid 
van uw boom? Wij geven vrijblijvend advies bij u in de 

wijk! 

 
www.desnoeierij.nl  

Mail naar info@desnoeierij.nl of bel 06-18632992 

Jachtlaan 67 Apeldoorn 
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Op de opgave in Wijknieuws 80 hebben 
we 5 reacties ontvangen die alle goed 
waren. Zoals gewoonlijk heeft de redac-
tiecommissie geloot en de winnaar van 
de cadeaubon van 25 euro is geworden

Eva Buisman, gefeliciteerd!

Deze foto werd 
gemaakt van de 
fontein in de 
voortuin van het 
pand Soerense-
weg 17

De vraag komt boven waarom je kiest 
voor een fontein, waarvan de boven-
ste schotel wordt gedragen door twee 
gevleugelde paarden? Janna Dragt, de ei-
genaresse van het hotel, vertelde mij dat 
paarden haar eerste liefde waren. Toen zij 
met haar moeder het hotel startte werd 

horeca de tweede. Vanuit hun creatieve 
inspiratie is het hotel ontstaan. Deze 
elementen komen samen in ‘PEGASUS’. 
Het gevleugelde paard staat symbool 
voor de geïnspireerde dichtkunst en, 
breder, de creatieve verbeelding. Het 
voelde als vanzelfsprekend om het hotel 
‘Pegasus’ te noemen. Alsof het zo was 
voorbestemd vonden zij deze antieke 
fontein op een veiling, één dag nadat zij 
de naam van hun hotel hadden gekozen.

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

Reageer dan uiterlijk op 18 mei 2022. 
U kunt hiervoor mailen naar het secreta-
riaat van de wijkraad, info@wijkraad-
desprengen.nl, onder vermelding van uw 
naam en adres. Onder de goede inzen-
ders wordt wederom een cadeaubon van 
25 euro verloot.

                                      Joyce Snel

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

www.apeldoorn.nl/buitenlijn

Regelmatig horen wij van hondenliefhebbers en –bezitters dat zij zich er over 
verbazen hoe sommige collega-hondenbezitters een loopje nemen met de 
regels bij het uitlaten van hun viervoeter.

• De hond aan de lijn buiten de hondenuitlaatplaatsen? Geldt toch niet voor  
 mijn hond!
• Uitlaten op een privé-terrein (belastingkantoren, schoolpleinen, het terrein  
 van de Jachtlaankerk)? Dat moet toch kunnen! Anderen ruimen de rommel  
 toch wel op?
• Het grote stuk gazon aan de Schuttersweg gebruiken als hondentoilet?
 Kan geen probleem zijn. De gazonmaaier maait het toch wel weg.
• Het laten liggen van uitwerpselen op trottoirs? Daar kun je met de rollator  
 toch omheen? En anders heb je thuis wel een borstel om hem schoon te
 maken.

Laten we voorkomen dat niet-honden-
bezitters maar ook mensen met een 
hond die zich wel aan de regels hou-
den zich aan dit soort gedrag moeten 
ergeren.

Hondenmanieren
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Waltersingel
Aanpassingen aan de weginrichting 
inclusief asfalteringswerkzaamheden ter 
hoogte van de prikpoli waren gepland in 
de meivakantie. Omdat tussen 12 mei en 
24 juni (her)examens plaatsvinden, is in 
overleg met het Veluws College Walter-
bosch de uitvoering hiervan opgeschoven. 
Na 24 juni worden de werkzaamheden 
opgestart.

Rookmelders
Vanaf juli 2022 is een rookmelder op elke 
etage van je woning wettelijk verplicht. 
De redactie heeft de brandweer gevraagd 
uitleg te geven over nut en noodzaak 
van deze verplichting die voor elk huis 
gaat gelden, nieuw en bestaand. Zie 
www.rookmelders.nl en het artikel op 
pagina 15.

Snelheid remmende maatregelen
Jaarlijks komen er gemiddeld 4.500 mel-
dingen over verkeersonveilige situaties 
binnen bij Veilig Verkeer Nederland. Deze 
gaan voornamelijk over te hard rijden in 
30km-buurten. 
Voor het stadsdeel Noordwest, waarvan 
De Sprengen deel uitmaakt, heeft de ge-
meente in het afgelopen jaar weer eens 
de lijst met “aandachtswegen” doorge-
nomen. Hierin zijn de wegen, waarover 
regelmatig klachten binnenkomen, gepri-
oriteerd en afgezet tegen het beperkte 
budget dat beschikbaar is voor verkeers-
veiligheid en snelheidsremmende maat-
regelen. Daarnaast heeft de gemeente 
een verkeersveiligheids enquête uitge-
zet. Gekeken wordt welke wegen qua 
veiligheid de hoogste urgentie hebben 
en of ze qua staat van onderhoud aan 
de beurt zijn om aangepakt te worden. 
Deze gegevens worden gebruikt voor het 
opstellen van een verkeersveiligheids-

plan 2022-2026. Een eerste conceptversie 
is gereed en de bespreking daarvan met 
de gemeenteraad wordt na de gemeente-
raadsverkiezingen gepland.

Water in balans
De gemeenteraad heeft in december 2021 
het gemeentelijk water- en rioleringsplan 
voor de jaren 2022-2026 vastgesteld. 
Hierin is te lezen hoe Apeldoorn zich de 
komende jaren voorbereidt op extreme 
weersituaties. Hoe ga je om met water-
overlast, warmte en droogte vanwege 
klimaatverandering? Op welke manier 
houden wij regen- en grondwater vast 
(b.v. door regenwater af te koppelen van 
het riool)? Denk ook aan vergroening van 
de openbare- en privéruimte (particuliere 
tuinen). Er wordt ook aandacht besteed 
aan natuurlijk beheer van het waterpeil 
van beken, vijvers en kanalen. Belang-
stelling voor dit plan? Het volledige 
rapport staat op www.wijkraaddespren-
gen.nl.

E-laadpalen
Bewoners met een elektrische auto die 
geen mogelijkheid hebben om te laden 
op eigen terrein kunnen een oplaadpunt 
aanvragen in de buurt van hun woon-
adres. Zo groeit het aantal e-laadpunten 
mee met het aantal bezitters van elek-
trische auto’s in de stad. Tegelijkertijd 
wordt een netwerk gerealiseerd van op-
laadlocaties waar ook bezoekers gebruik 
van kunnen maken. Omtrent de voor-
waarden en aanvragen is informatie te 
vinden op www.apeldoorn.nl/elaadpunt. 
Om een parkeerplaats te reserveren voor 
het opladen van elektrische voertuigen is 
een verkeersbesluit nodig. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht is het 
mogelijk daartegen bezwaar te maken 
binnen zes weken na de datum van be-
kendmaking. Aangezien niet iedereen op 
de hoogte is van deze officiële bekend-
making ziet u deze aanduiding op de 
plek van een toekomstig oplaadpunt.

Apeldoorn Gezinsstad
Er bereiken ons diverse opmerkingen 
over beplanting en infrastructuur in het 
Julianakwartier.
Het wachten is op de overdracht van de 
locatie door de projectontwikkelaar aan 
de gemeente. Daarna kan de afdeling 
wijkbeheer aan de slag met aanpassin-
gen op het gebied van aanplant. Moge-
lijkheden van speelvoorzieningen zullen 
daarin meegenomen worden. 

Architectuurprijs Apeldoorn
Belangstelling en begrip krijgen voor 
de betekenis die gebouwen en ruimten 
hebben voor het dagelijks leven? Iedere 
Apeldoorner mag projecten indienen die 
gerealiseerd zijn tussen 1 januari 2014 – 
1 januari 2022.
Hoe meer mensen nadenken over de 
betekenis van gebouwen en daar met 
anderen over praten, hoe beter men 
de bebouwde omgeving (architectuur 
en stedenbouw) leert begrijpen. Tot 31 
maart kunt u nog meedoen. Zie www.
architectuurcentrumbouwhuis.nl 

Wij kraadswerk

Actuele zaken
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We krijgen nog wel eens vragen over de 
verschillende parkeerregimes in onze 
wijk. Hieronder doen wij het een en 
ander uit de doeken.

Vergunningen
In sommige delen van onze wijk vindt 
parkeerregulering plaats om overlast 
van geparkeerde auto’s te beperken. 
Die regulering richt zich met name op 
auto’s die in principe niet in het gebied 
thuishoren. Auto’s van bewoners moe-
ten natuurlijk wel in het gebied een plek 
kunnen vinden. Deze groep heeft recht 
op een parkeerplek.
In een aantal wijken in en rond het cen-
trum van Apeldoorn mag u uw auto al-
leen parkeren als u een parkeervergun-
ning hebt. Bewoners van deze wijken 
kunnen hiervoor een digitale parkeerver-
gunning aanvragen. U krijgt geen fysieke 
kaart meer voor achter de voorruit, 
maar een digitale parkeervergunning die 
gekoppeld is aan het kenteken van uw 
voertuig. Bij meerdere auto’s per adres 
is het in sommige gevallen mogelijk de 
vergunning tussen auto’s uitwisselbaar 
te maken.

In onze wijk de 
Sprengen zijn er twee 
gebieden waar een 
vergunning nodig is: 
rond Orpheus en bij 
het Walterboscom-
plex. De borden die 
dit aangeven zie je bij 
het binnenrijden van het gebied, maar 
worden niet herhaald. Dat kan soms wat 
verwarrend zijn voor bezoekers.

Orpheus 
Voor het gebied rond Orpheus, begrensd 
door de Loolaan, de Soerenseweg, de 

Koning Lodewijklaan en de Sprengenweg 
geldt van ma-zo tussen 10.00-15.00 en 
19.00-21.00 uur een vergunningplicht of 
een bezoekersmelding. Ook dit gebied is 
in sectoren verdeeld.

Walterboscomplex
Voor het gebied tussen de Jachtlaan, de 
J.F. Kennedylaan, de Sprengenweg, de 
Koning Lodewijklaan en een deel van de 
Badhuisweg geldt voor ma-vrij tussen 
11.00 en 14.00 uur een vergunningplicht 
of een bezoekersmelding.
Het gebied is in sectoren verdeeld en de 
bewoners krijgen een vergunning voor 
een bepaalde sector.

Bezoekersregeling
De bezoekersregeling kunt u digitaal 
aanvragen op www.apeldoorn.nl/parke-
ren-bezoekers.  Zodra u de bezoekers-
regeling heeft aangevraagd kunt u uw 
bezoek gemakkelijk met een meldnum-
mer en pincode online aan-en afmelden. 
Lukt het aan- en afmelden van een 
bezoek niet online, dan kunt u dit via 
telefoonnummer 055-5805300 regelen.
Een bezoekregeling aanvragen kost 
€10,-. Dit is een startsaldo waarvan de 
parkeerkosten worden afgeboekt.

Parkeerautomaat
In de wijk zijn diverse 
plekken, veelal bij 
winkels, waar alleen 
betaald kan worden 
geparkeerd. Dat is dan 
met borden aangege-
ven. Een parkeerkaartje is te koop bij de 
parkeerautomaat. Let op: dat kan alleen 
met een pinpasbetaling.

Parkeerschijf zone
In onze wijk is één zgn. blauwe zone, te 
weten op de Koning Lodewijklaan tussen 
de Badhuisweg en de Soerenseweg voor 
het winkelcentrum. Hiermee wordt lang-
durig parkeren voorkomen van maandag 
tot en met zaterdag tussen 08.00 en 
18.00 uur. De maximale parkeerduur is 
1,5 uur.
 

E-laadplekken
Voor E-laadplekken in een betaaldpar-
keren- of vergunningsgebied geldt dat 
betalen, of het hebben van een ver-
gunning, verplicht is. Een E-laadplek is 
alleen uitgezonderd van de betaal- en 
vergunningsplicht wanneer dit expliciet 
(op de borden) staat vermeld.

Caravan, camper of aanhangwagen
Een caravan, camper of aanhangwagen 
mag buiten de vergunningsgebieden 
maximaal 72 uur langs de openbare weg 
geparkeerd staan. In een vergunnings-
gebied kunt u uw eigen of andermans 
camper of soortgelijk voertuig tot maxi-
maal 72 uren achtereen met de bezoe-
kersregeling (laten) parkeren.

Parkeren grote voertuigen
In Apeldoorn gelden daar speciale regels 
voor. Het gaat daarbij om voertuigen 
met een lengte van meer dan 6 meter of 
een hoogte van 2,4 meter of meer. Van 
maandag tot en met vrijdag geldt dat 
deze voertuigen tussen 08.00 en 19.00 
uur geparkeerd mogen worden. Meer 
info op www.apeldoorn.nl/parkeren

Parkeren in het algemeen
In enkele delen van de wijk staat de 
ruimte om te parkeren onder druk en is 
het niet mogelijk om in alle parkeerbe-
hoeften te voorzien. Op het trottoir par-
keren is wettelijk verboden, maar soms 
kan het niet anders. Meestal wordt het 
gedoogd in de overvolle straten, waar de 
rijbaan smal is en parkeermogelijkheden 
op eigen terrein beperkt zijn. Houd dan 
rekening met voldoende ruimte voor een 
minder valide met rolstoel, mensen met 
een rollator en ouders met een kinder-
wagen. Lukraak auto’s parkeren in en 
op groenstroken is niet de bedoeling en 
kan een boete opleveren.

André Staal

Waar mag ik parkeren?
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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

Jouw lach,
onze zorg,
elke dag

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189
Ugchelen

Welkom
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Denk je dat je ’s nachts wakker wordt van de rook die 
vrijkomt bij een brand? Dat is begrijpelijk, want overdag 
kun je rook ruiken. Maar ‘s nachts niet! In je slaap ruik je 
namelijk minder goed. Hierdoor word je niet wakker van 
rook. Waar je wél wakker van wordt, is het geluid van een 
rookmelder. Een rookmelder slaat alarm als er brand is, 
zodat je tijdig en veilig kunt vluchten.

Rookmelders worden verplicht 
“Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op iedere verdie-
ping van je woning minimaal één werkende rookmelder 
te hebben hangen, bij voorkeur in de vluchtroute” vertelt 
Dick de Vries, districtscommandant van Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland. “Deze verplichting bestaat al 
langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat 
ook voor bestaande bouw gelden. Het invoeren van deze 
nieuwe wet heeft als doel levens te redden”.

Gelukkig hebben de meeste mensen al een of meerde-
re rookmelders in hun woning, zo blijkt uit regionaal 
onderzoek van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelder-
land. “Zo’n 85% van de inwoners in onze regio heeft al 
rookmelders hangen en bijna driekwart van hen test de 
rookmelder regelmatig”, aldus Leonie Webbink, gedrags-
psycholoog bij de Veiligheidsregio.

Hoeveel rookmelders heb ik nodig? We hebben steeds 
meer elektrische apparaten in huis, waardoor het risico 
op brand toeneemt. Daarom is het belangrijk om stil te 
staan bij je eigen brandveiligheid. Naast het nemen van 
de maatregelen om brand te voorkomen is snelle alar-

mering bij brand cruciaal. Rookmelders zorgen hiervoor. 
Er worden 3 veiligheidsniveaus gehanteerd: voldoende, 
beter en best. Het veiligheidsniveau voldoende houdt in 
dat je ten minste één werkende rookmelder hebt hangen 
op iedere verdieping in de vluchtroute. Vaak is dat de hal 
of de overloop. Je bent nog beter beschermd wanneer er 
ook rookmelders worden opgehangen in de slaapkamer. 
Voor de beste veiligheid plaats je ook rookmelders in alle 
overige ruimten waar brand kan ontstaan. 

Veilig vluchten bij brand 
Daarnaast is het belangrijk dat je veilig naar buiten kunt 
als er brand is. Met deze tips ben jij beter voorbereid:

Oefen je vluchtplan 
Oefen regelmatig je vluchtplan met eventuele huisgeno-
ten en/of kinderen. Zo weet je hoe je snel en veilig naar 
buiten kunt bij brand.

Hang een vluchtsleutel op een vaste plek 
Door het ophangen van een vluchtsleutel op een vaste 
plek op de vluchtroute, verlies je bij een brand geen 
kostbare tijd met zoeken. Zorg dat de sleutel op een plek 
hangt waar je snel bij kunt, maar buiten het zicht en 
bereik van buitenstaanders.

Sluit binnendeuren 
Door ‘s nachts binnendeuren te sluiten, verspreidt brand 
en rook minder snel. Hierdoor heb je meer tijd om veilig 
te vluchten. Sluit bij het vluchten bij brand ook de deuren 
achter je en blijf laag bij de grond bij rook.

Rookmelders in huis verplicht 
vanaf 1 juli 2022 

Voor meer informatie of persoonlijk advies over rookmelders: www.rookmelders.nl    

“Rookmelders in huis verplicht vanaf 1 juli 2022”

Denk je dat je ’s nachts wakker wordt van de rook die vrijkomt bij een brand? Dat is 
begrijpelijk, want overdag kun je rook ruiken. Maar ‘s nachts niet! In je slaap ruik je 
namelijk minder goed. Hierdoor word je niet wakker van rook. Waar je wél wakker van 
wordt, is het geluid van een rookmelder. Een rookmelder slaat alarm als er brand is, zodat 
je tijdig en veilig kunt vluchten. 

Rookmelders worden verplicht 
“Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op iedere verdieping van je woning minimaal één 
werkende rookmelder te hebben hangen, bij voorkeur in de vluchtroute” vertelt Dick de 
Vries, districtscommandant van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland . “Deze
verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat ook voor 
bestaande bouw gelden. Het invoeren van deze nieuwe wet heeft als doel levens te redden". 

Gelukkig hebben de meeste mensen al een of meerdere rookmelders in hun woning, zo blijkt 
uit regionaal onderzoek van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. "Zo'n 85% van 
de inwoners in onze regio heeft al rookmelders hangen en bijna driekwart van hen test de 
rookmelder regelmatig", aldus Leonie Webbink, gedragspsycholoog bij de Veiligheidsregio.

Hoeveel rookmelders heb ik nodig?
We hebben steeds meer elektrische apparaten in huis, waardoor het risico op brand 
toeneemt. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij je eigen brandveiligheid. Naast het 
nemen van de maatregelen om brand te voorkomen is snelle alarmering bij brand cruciaal. 
Rookmelders zorgen hiervoor. Er worden 3 veiligheidsniveaus gehanteerd: voldoende, beter 
en best. Het veiligheidsniveau voldoende houdt in dat je ten minste één werkende 
rookmelder hebt hangen op iedere verdieping in de vluchtroute. Vaak is dat de hal of de 
overloop. Je bent nog beter beschermd wanneer er ook rookmelders worden opgehangen in 
de slaapkamer. Voor de beste veiligheid plaats je ook rookmelders in alle overige ruimten 
waar brand kan ontstaan. 

Veilig vluchten bij brand
Daarnaast is het belangrijk dat je veilig naar buiten kunt als er brand is. Met deze tips ben jij 
beter voorbereid:

Oefen je vluchtplan 
Oefen regelmatig je vluchtplan met eventuele huisgenoten en/of kinderen. Zo weet je hoe je 
snel en veilig naar buiten kunt bij brand. 

Hang een vluchtsleutel op een vaste plek
Door het ophangen van een vluchtsleutel op een vaste plek op de vluchtroute, verlies je bij 
een brand geen kostbare tijd met zoeken. Zorg dat de sleutel op een plek hangt waar je snel 
bij kunt, maar buiten het zicht en bereik van buitenstaanders.

Sluit binnendeuren
Door ‘s nachts binnendeuren te sluiten, verspreidt brand en rook minder snel. Hierdoor heb 
je meer tijd om veilig te vluchten. Sluit bij het vluchten bij brand ook de deuren achter je en 
blijf laag bij de grond bij rook. 
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Aardig wat huizen in onze wijk hebben 
een naam op de gevel staan. In deze ru-
briek gaan we op zoek naar het verhaal 
erachter. Deze keer: een ‘vogelhuis’ met 
een Friese naam.

‘Het mooiste straatje van Apeldoorn’ 
wordt het vaker genoemd: de Billiton-
laan. Aan het eind staat een groepje 
huizen met een vogelnaam, zoals De 
Zwaluw, De Leeuwerik en De Merel. Maar 
een stukje van de weg af, op nummer 
38, staat nog een lieftallig huisje met 
een vogelnaam die alleen voor Friezen 
bekend klinkt: ’t Gealtsje. Geen wonder, 
want het werd in 1924 gebouwd voor 
een onderwijzeres van Friese komaf, 
Griet Bruinsma. Architect van al deze 
‘vogelhuizen’ was Henk Wegerif, die later 
landelijk furore zou maken door zijn 
bijzondere bouwstijl, met daarin veel oog 
voor detail en apart gebruik van kleuren. 
De originele voorgevel getuigt hier nog 
volop van: naast de ramen lopen zwarte 
balken, waar rode bollen op staan.

Boodschappenkastje
Als kind vond Ine Maandag (66) het 
huisje al mooi. Ze woonde er pal naast 
en bezorde regelmatig een halfje bruin 
brood bij ‘tante Bruinsma’ zoals de 
bewoonster werd genoemd. “Dat halfje 
legde ik in een van de boodschappen-
kastjes die in de muur van het keukentje 
zaten. Die maakte je van buiten open, 
en tante kon het dan via een deurtje aan 
de binnenkant pakken. Een mooi detail, 

speciaal bedacht door Henk Wegerif.”

Nooit meer terug
Het was een hechte buurt, met veel 
onderling contact. “Het was vanzelfspre-
kend dat je voor de ouderen zorgde. Je 

bezorgde een boodschap, maakte het 
tuinpad sneeuwvrij, iedereen hielp elkaar 
met van alles.” Toen ze in de 20 was, 
verliet Ine de Billitonlaan en Apeldoorn 
met het stellige idee dat ze er nooit terug 
zou keren om te wonen. Ze was actief 
met tennis op hoog niveau, later werd ze 
fysiotherapeute elders in het land. 

Terug naar bekende grond
Maar zoals het vaker gaat: met het 
verstrijken van de jaren begon de roep 
van de geboortegrond te klinken. In-
tussen had ’t Gealtsje meerdere andere 
bewoners gehad. “Eerst een aannemer, 
die de hele boel restaureerde en daar-
bij gelukkig alle originele elementen 
behield. Daarna ging er een bekende 
wonen, tegen wie ik vaker heb gezegd: 
‘Als je ooit weggaat uit dit huis, denk 
dan aan mij.’” Gelukkig voor Ine deed 
hij dat ook: in september 2008 mocht ze 
zichzelf de trotse eigenaar noemen. Haar 
bejaarde moeder woonde nog steeds in 
het ouderlijk huis en werd dus ook haar 
buurvrouw.

What’s in a name? 

Thuishonk
“De naam was al 
een tijd van het 
huisje verdwenen, 
en het eerste wat 
ik deed was die 
letters er weer 
op laten zetten. 
Die hoorden daar 
gewoon, vond ik.” Na het overlijden van 
haar moeder in 2018, aan wie ze 10 jaar 
mantelzorg verleende, voelde ze meer 
dan ooit dat ’t Gealtsje haar thuishonk 
was. “Ik geniet er nog elke dag van en 
zie het ook als mijn taak om dit huis met 
al zijn mooie details zo goed mogelijk in 
ere houden.” En die naam? Een fraaie 
glas-in-lood-deur in de huiskamer laat 
een rank vogeltje met lange staart zien: 
de nachtegaal.

Beyke Goris
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Het busje komt zo!  
Door een tevreden passagier

Dat kunnen we sinds kort weer tegen 
elkaar zeggen. Maar daar blijft het niet 
bij. Waar vind je een bus die op verzoek 
stopt om in of uit te stappen, met een 
chauffeur/vrijwilliger die je zeer persoon-
lijk verwelkomt, vaak met mooie klas-
sieke muziek op de achtergrond en waar 
tijdens de rit veel wetenswaardigheden, 
die in de buurt spelen, onderling worden 
uitgewisseld? Dat is buslijn 512, sinds een 
paar maanden een prachtig initiatief dat 
ontstaan is toen de vaste buslijn 16 uit 
ons straatbeeld verdween.
Met enige regelmaat maak ik gebruik van 
deze bus voor mijn wekelijkse ritje naar 
de zaterdagmarkt. Daar tref ik medepassa-
giers, ondertussen bekende gezichten, die 
ook dankbaar gebruik maken van deze 
service. We hebben al eens geopperd dat 
met een kopje koffie erbij deze unieke 
buslijn een ontmoetingsplek overbodig 
maakt.  Maar let wel: er is slechts plek 
voor 8 koffiedrinkers!

Op de bus
Door Tom Roos, vrijwilliger, buschauffeur

En dan bedoel ik niet de brievenbus maar 
de buurtbus. Ik chauffeer namelijk sinds 

Buurtbus door de wij k

eind september regelmatig op zaterdag-
ochtend vanuit onze wijk naar het station 
en weer terug. Met de buurtbus dus. De 
eerste shift, drie keer rond, met vertrek 
om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats 
van het Christelijk Lyceum, is voor mijn 
rekening. Meestal is de eerste ronde erg 
rustig. Dat vind ik wel fijn want dan heb 
ik ruim te tijd om in mijn ritme te komen. 
En Radio 4 komt helder door. Maar daarna 
druppelen de passagiers langzaam maar 
zeker binnen. De halte Arendsburght 
scoort goed met marktgangers. Dat zijn 
overigens heel gezellige passagiers. 
Ook leer je op die manier meer over de 
wijk. Wie er verdacht wordt ’s nachts de 
verkeerspaaltjes langs de opgebroken 
weg om te gooien bijvoorbeeld. Maar ook 
leerde ik heel iets anders. Als malt whisky 
liefhebber kreeg ik zomaar een advies 
voor een hele zachte variant.
Op het Stationsplein hebben we een kwar-
tier pauze voor de volgende ronde begint. 
Dan kun je koffiedrinken in het lokaal van 
de beroepschauffeurs. Daar hoor je het 
geklaag over de elektrische bussen van 
Chinese makelij. Als ik dan vertel dat ik 
in een Mercedes-busje rijd, hoor ik dat ze 
allemaal jaloers zijn. 
Op de rit terug naar onze wijk kom ik 
weer langs het Marktplein. De efficiënte 
marktgangers hebben in exact 28 minuten 
hun boodschappen gedaan en stappen 

weer in. Anderen pakken de bus een uur 
later maar die hebben dan al ruim de tijd 
gehad voor een lekkere kop koffie. Zo 
vind ik het heel aangenaam om als vrijwil-
liger met de buurtbus rond te toeren. Ik 
krijg er zowaar er zin in om met een bus 
vol vakantiegangers naar Spanje te rijden. 
Dat lijkt me leuk! Maar ja, dan dien ik wel 
eerst mijn groot rijbewijs te halen. 

Tijden en route
Van maandag t/m vrijdag vertrekt de 
bus elk uur van 07.51 tot 17.51 vanaf het 
station, op zaterdag van 08.51 tot 16.51. 
Geen bus dus op zon-en feestdagen. 
De route loopt van het station via de 
Regentesselaan en Koninginnelaan naar 
de Koningstraat. Hierna rijdt de bus via de 
Zwolseweg en de Jachtlaan naar de Bos-
weg en doet vervolgens in de wijk Berg en 
Bos de bestaande bushaltes van de oude 
lijn 16 aan. Aansluitend worden In onze 
wijk de bestaande bushaltes begraafplaats 
Soerenseweg, Berkenhove en Orpheus 
meegenomen.
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Vanaf 1 februari is er een geheel nieuwe app waarmee afscheid is genomen van de 
oude Afvalvrij-app.
In de nieuwe Circulus app vindt u de afvalkalender, de openingstijden, de kaart met 
brengpunten en alles wat u verder van ons gewend bent. Maar de nieuwe app biedt 
meer, zoals: nieuws per gemeente en meer mogelijkheden om zaken online te regelen.
U ontvangt via de huidige app een seintje als het zover is! De update gaat jammer 
genoeg niet vanzelf omdat er een overstap is naar een andere leverancier. 

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

Afvalvrij  App van Circulus-Berkel

Voor de oudere bewoners met 
rollator of rolstoel, maar ook 
andere voetgangers ondervin-
den hinder van overhangend 
groen en/of geparkeerde 
auto’s. Houdt u daar rekening 
mee om die overlast te beper-
ken door uw groene hagen of 
heggen tijdig te snoeien?

Overlast

Vindt u de doorgang voldoende voor de voetganger?

Wij knieuws 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 spel-
regels:
• 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 82 kunt u 
uiterlijk 18 mei 2022  inleveren via 
info@wijkraaddesprengen.nl.

Volg de wijkraad op      
Facebook en Nextdoor

Ik zie veel afvalapps in 
de stores. Hoe herken ik 
de Circulus-app?
Hiernaast ziet u het 
beeldmerkje waaraan 
u de nieuwe app kunt 
herkennen.

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 beschikt over deze app.
- De wijkraad maakt gebruik van de app 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. 
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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

Koning Lodewijklaan 158 - Apeldoorn
055 - 355 36 15

Meidoornerf 4 - Nunspeet
0341 - 25 44 85

www.lesalontamara.nl info@lesalontamara.nl

Kapper - Schoonheidssalon - Visagie
Bruidsarrangementen

Haarwerken & pruiken (erkend bij zorgverzekeraars)

Al sinds 1920 geven onze medewerkers 
kleur en bescherming aan vele, vaak ook 

prachtige (bijzondere) objecten.

Onze opdrachtgevers bevinden zich in het segment 
waarbij onze medewerkers hun vakmanschap 

mogen laten zien. Onze medewerkers zijn 
gespecialiseerd in schilder- en onderhoudswerk-
zaamheden, renovatie, behang en alle soorten 

wandafwerking.

Van Olst Schilders, wij zijn u graag van dienst!

Schuttersweg 51 7314 LD Apeldoorn 
tel. 055-3554091

info@vanolstschilders.nl | www.vanolstschilders.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


