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Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Om een aantal redenen heeft onze regering besloten dat het opvangen van mensen met een beperking 

buiten de instellingen en dus meer in de wijk beter is. Beter voor de beperking van de zorgkosten 

maar ook zeker beter voor het welbevinden van deze mensen met een beperking. Het verzorgen van 

Maatschappelijke Opvang voor kwetsbare inwoners was al een gemeentelijke taak. Een voorbeeld 

hiervan in onze gemeente is Omnizorg aan de Stationsstraat.

Per 1 januari 2015 is deze taak voor gemeenten uitgebreid met de woonzorgtaak voor AWBZ-patiënten. 

Een en ander betekent dus dat meer kwetsbare mensen in de wijk komen te wonen. En natuurlijk spelen daar allerhande 

vragen bij. Vragen die te maken hebben met de GGZpatiënt zelf, zoals zorg en ondersteuning, mantelzorg, sociaal 

netwerk e.d. maar natuurlijk ook vragen die te maken hebben met de omgeving, zoals hoe overlast voorkomen kan 

worden. In het gemeentebestuur van Apeldoorn wordt nu gewerkt aan plannen om deze taken in de praktijk te brengen 

en het lijkt de wijkraad goed om de bewoners van onze wijk hierover vroegtijdig in te lichten en daarover met elkaar in 

gesprek te gaan. Tijdens de aanstaande Algemene Ledenvergadering op 19 april zal wethouder Paul Blokhuis over dit 

onderwerp zijn visie geven en de plannen van de gemeente toelichten. Graag wil hij ook uw opinie hierover vernemen. 

Elders in dit blad vindt u de uitnodiging voor de ALV; geef u dus nu al op zodat u tijdig een definitieve uitnodiging 

ontvangt. 

Bert Huiskamp

Van de voorzitter

3. Vrijwilligers
Een woord van dank gaat uit naar iedereen die zich in 2016 
actief heeft ingezet voor de wijk. Onze vrijwilligers zijn 
de oren en ogen van onze wijk, we kunnen niet zonder 
hen. De bezorgers van het Infomagazine, de buurtver-
tegenwoordigers, de leden van de kascommissie en verder 
iedereen die hier niet genoemd is: heel veel dank! Speciaal 
ook de vrijwilligers die geholpen hebben tijdens de Giro! 

4. Leden
In 2016 is het gelukt om het aantal leden vrijwel gelijk 
te houden aan 2015. Daar is het bestuur natuurlijk erg 
blij mee, maar blijvende inspanning is en blijft nodig om 
een voldoende aantal leden te krijgen en te houden. 
Hoe meer inwoners van de wijk lid zijn van onze wijkraad, 
hoe zwaarder onze stem weegt in gesprekken met de 
gemeente en met de andere partijen die in onze wijk 
aan het werk zijn.

5. Partners
Ambtenaren en politici van de gemeente zijn de belang-
rijkste partners in ons werk, de leefbaarheid binnen 
Welgelegen te verbeteren. Binnen de gemeente zijn dat 
Paul Blokhuis (Wijkwethouder), Linda Hooier (stadsdeel-
beheerder) en Jos van Nuenen. Naast de gemeente is er 
regelmatig contact met onze wijkagent, Jan Huver. Sinds 
december 2015 zijn de taken van Jan Huver overgenomen 
door Erol Kalay (wijkagent). Vanaf deze plaats danken  
wij ook Jan Huver voor de constructieve samenwerking. 

1. Inleiding
De wijk Welgelegen is een bijzondere wijk die niet in  
één beeld te duiden is maar juist bestaat uit verschillende 
beelden. Stukken bestaande bouw, jaren 30 woningen, 
nieuwbouw en er wordt nog steeds gebouwd. Zo divers 
als de woningen zijn ook de bewoners. Die samenstelling 
zorgt voor een mooie mix die de wijk harmonie en stabili-
teit geeft. De wijk Welgelegen is een rustige wijk waar 
zich tot op heden geen echt grote knelpunten voordoen. 
Een wijk om trots op te zijn. 

Dit jaar was, in tegenstelling tot 2015, een meer bewogen 
jaar voor de wijkraad. Met als hoogtepunt de Giro d’Italia. 
Het bestuur dat jaren een redelijk vaste bezetting kende, 
heeft een nieuw bestuurslid en twee aspirantleden mogen 
verwelkomen en ingewerkt. Aangedragen knelpunten 
die bewoners ondervonden zijn opgepakt evenals diverse 
projecten die zijn uitgevoerd. In dit verslag vindt u van de 
projecten een beknopte weergave. 

2. Bestuur
Mevrouw F. Vrancken is toegetreden tot het bestuur en 
vervult de functie van secretaris. Twee aspirant leden 
zijn bereid gevonden het bestuur bij te staan en hebben 
in 2016 al een hele tijd ervaring opgedaan. Zowel met 
projecten, bestuursvergaderingen als een bijdrage aan het 
Infomagazine. De heer I. Dirks is weliswaar uitgetreden 
maar heeft in 2016 nog een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het Giro d’Italia spektakel. Waarvoor grote dank. 

Mededelingen van het bestuur
Jaarverslag wijkraad Welgelegen 2016
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6. Werkzaamheden 
De wijkraad heeft zich in 2016 bezig gehouden met 
allerhande projecten en ontwikkelingen in de wijk. 
De belangrijkste waren:

Speelvelden
De speelvelden blijven aandacht houden van de wijkraad. 
Waar we in 2013 zijn gestart met een schouw van alle 
speelvelden in onze wijk hebben we nu de speelvelden 
goed in kaart. Ook de gemeente heeft in 2016 de speel-
velden binnen Welgelegen geanalyseerd. Dit is uitgevoerd 
door Karsten Orth, ontwerper openbare orde. Op de ALV 
heeft Karsten Orth zijn analyse en de kansen voor de wijk 
in beeld gebracht. Op basis daarvan is gestart met nader 
onderzoek van het meest kansrijke gebied. 
We hebben een bewonersbijeenkomst gehouden voor de 
plek aan de Groenoordlaan. Daar kwam veel ongenoegen 
naar boven over parkeren, overlast school, kdv, etc.  
Dit heeft helaas niet mogen leiden tot een verder vervolg 
zodat gestart is met een volgende optie. Dit zal in 2017 
verder uitgewerkt worden in overleg met bewoners. 

Giro d’Italia
Een groots evenement voor Apeldoorn in 2016 waar ook 
wijkraad Welgelegen een groot feest van heeft gemaakt 
voor de bewoners. Met een tribune, een italiaans pleintje 
en een groot tv scherm. Het was vooraf al een groot 
succes door de enorme opkomst op de ALV waar kaarten 
te verkrijgen waren, maar ook op de dag zelf was het een 
groot succes. Dank aan iedereen die hieraan een bijdrage 
heeft geleverd!

Schouw openbare ruimte
Zoals ieder jaar hebben we in 2016 ook een schouw 
uitgevoerd naar de kwaliteit van de Openbare Ruimte in 
onze wijk. De nadruk lag hierbij op de kwaliteit van het 
groen en de kwaliteit van de aangebrachte verhardingen. 
De resultaten hebben we vastgelegd op foto en besproken 
met de gemeente, die vervolgens waar nodig herstelwerk-
zaamheden heeft uitgevoerd. 

Sponsoring van buurt barbecues
Diverse straten hebben gebruik gemaakt van de spon-
soring die door de wijkraad gedaan wordt van buurt 
barbecues. Dit om de eenheid en saamhorigheid in de wijk 
te versterken. In 2017 zullen we de voorwaarden hiervoor 
nogmaals helder communiceren. Het betreft een stukje 
leveren voor het IM met foto(s) en het overleggen van  
de bonnen. 

Communicatie wijkraad
In 2016 is een enquete gehouden door scholieren en  
door bestuursleden hoe de communicatie van de wijkraad 
beleefd wordt. Of het Informatie Magazine gewaardeerd 
wordt en of daar in huidige vorm mee doorgegaan moet 
worden. Ook is de wijze van communiceren door andere 
wijkraden van Apeldoorn geïnventariseerd. 

Bushalte Julianakerk
De wijkraad is druk met gemeente en provincie in gesprek 
over het opheffen van de bushalte bij de Julianakerk aan
de Deventerstraat. Hier maakten bewoners gebruik van 
om naar het centrum te komen. De bezoekersaantallen die 
de provincie heeft zijn dermate laag dat de halte niet aan- 
gehouden kon worden. De wijkraad heeft een enquete 
gehouden over het gebruik onder bewoners en is met 

de gemeente in gesprek over mogelijke oplossingen of 
alternatieven. 

25-jarig jubileum wijkraad 
De wijkraad bestaat in 2017 25 jaar en we zijn gestart met 
een projectje hoe dit jubileum vorm te geven. Doel is een 
blijvend object, het moet iets toevoegen aan de wijk voor 
de bewoners. 

Project kanaal
In 2016 is gestart met een inventarisatie van de mogelijk-
heden rondom het kanaal. De wijkraad centrum heeft 
vooralsnog geen interesse in een gezamenlijk project. 
Voorlopig sluiten we aan bij al andere lopende initiatieven 
zoals het bevaarbaar maken van het kanaal. 

Beoordelingen plannen
De wijkraad ontvangt diverse stukken van de gemeente 
ter informatie of beoordeling en de wijkraad sluit aan bij 
specifieke bijeenkomsten over de voor wijk Welgelegen 
relevante onderwerpen. Hierbij een overzicht van de 
plannen die zijn voorgelegd in 2016: 
- Consultatie gemeentelijke rioleringsplan 2016-2020 
- Verkeersplan 
- Uitvoeringsplan onderhoud wegen 2016
- Beleid straatnaamgeving
- Bijeenkomsten gemeente stadsdeelaanpak
- Notitie gemeente: Helder in ambitie, flexibel in beleid, 

voorinspraak 

Vergaderingen en bijeenkomsten
Het bestuur is in 2016 tien keer bij elkaar gekomen, twee 
keer daarvan met aanwezigheid van diverse vrijwilligers. 
Naast deze vergaderingen heeft de wijkraad deelgenomen 
aan de volgende bijeenkomsten:
• algemene ledenvergadering;
• maandelijkse bijeenkomst met de stadsdeelmanager;
• diverse bijeenkomsten over specifieke onderwerpen met 

diverse personen.

Locatie
De vergaderingen hebben heel 2016 kunnen plaatsvinden 
in het kantoor van de stichting Young Africa en mogen daar 
ook in 2017 weer plaatsvinden. Waarvoor heel hartelijk dank!

Infomagazine
We hebben in het verslagjaar drie keer een Infomagazine 
uitgegeven, een magazine waarop we veel enthousiaste 
reacties krijgen van zowel bewoners, externe partijen en 
andere wijkraden. Het maken van dit magazine kost behalve 
tijd ook vrij veel geld, vandaar dat veel aandacht is besteed 
aan het werven van nieuwe adverteerders. Inmiddels wordt 
ruim 90% van de kosten gedragen door deze inkomsten.

7. Tot slot
Ook in 2017 zal de wijkraad zich actief inzetten voor de 
belangen van Welgelegen. Belangrijkste uitgangspunt 
daarbij is kwaliteit. Kwaliteit in wonen, werken en leven 
in onze mooie woonwijk. De wijkraad hoopt en verwacht 
voor 2017 op een nieuwe groei van het ledenbestand, een 
uitbreiding van het aantal actieve vrijwilligers en de aanpak 
van uitdagende projecten en ontwikkelingen. 
  
Apeldoorn, 3 januari 2017
L.A. (Bert) Huiskamp, voorzitter
F. (Fransje) Vrancken, secretaris



 

Financieel jaaroverzicht

Lasten en baten wijkraad Welgelegen
Lasten Rekening 2015 Begroting 2016  Rekening 2016  Begroting 2017

Personeelslasten € -  € - € - € -    
Bestuursvergoeding € 10.216,00  € 10.600,00 € 10.316,00 € 11.400,00 
Huisvestingskosten € 373,20  € 250,00  € - € 250,00 
Activiteiten € 6.962,57 € 6.000,00 € 8.001,34 € 6.000,00 
Betalingsverkeer € 244,31 € 250,00 € 259,41 € 250,00 
Kosten Infomagazine € 13.555,13 € 13.000,00 € 12.464,91 € 14.000,00 
Materiaal en middelen € 1.358,27 € 1.000,00 € 1.445,72 € 1.000,00 
  ________________  _________________  ________________ _________________

Totaal lasten € 32.709,48 € 31.100,00 € 32.487,38 € 32.900,00 
  
Baten
Subsidie gemeente Apeldoorn € 16.454,00 € 16.969,00 € 16.969,00 € 16.969,00 
Website (subsidie) € 500,00 € - € - € -   
Contributie leden € 5.322,50 € 5.000,00 € 5.433,50 € 5.000,00 
Advertenties Infomagazine € 8.708,33 € 8.000,00 € 7.598,33 € 8.000,00 
Rente € 590,53 € 400,00 € 440,48 € 400,00 
  ________________  _________________  ________________ _________________

Totaal baten € 31.575,36 € 30.369,00 € 30.441,31 € 30.369,00 
  
Resultaat (baten - lasten) € 1.134,12 - € 731,00 - € 2.046,07 - € 2.531,00 -

Toelichting: In 2016 heeft de wijkraad Welgelegen een verlies van € 2.046,- gemaakt. Dit is meer dan we van te voren hadden bedacht, maar vormt geen 
reden tot zorg. De wijkraad heeft niet zoals bedrijven als doelstelling om grote buffers op te bouwen. 
Opvallende verschillen tussen het budget en de resultaten zijn:
• De wijkraad heeft een site-event georganiseerd voor Giro Italia. (€ 2.000,- nadelig)
• De post Bestuursvergoedingen en de kosten voor het Infomagazine vallen iets lager uit (€ 800,- voordelig). De oorzaak hiervoor is dat het bestuur is  

gewijzigd in 2016. We hebben twee aspirant-bestuurders die ook de redactie van het InfoMagazine verzorgen. Deze krijgen nog geen volledige vergoeding. 
In 2017 zullen de kosten bij beide posten daarom hoger zijn.

• De post Materiaal en middelen is hoger, omdat de kosten voor de factuur van de contributie tegenvalt en we wat meer kosten voor de website hebben 
gemaakt dan begroot. (€ 400,- nadelig)

• De huisvestingskosten zijn dankzij Young Africa International die ons haar kantoor ter beschikking stelt geheel weggevallen. In het budget blijft hier wel  
een post voor omdat we soms vergaderruimte moeten huren. (€ 250,- voordelig) 

• De contributies (€ 400,- voordelig) en de advertenties (€ 400,- nadelig) houden elkaar in evenwicht.
In zijn geheel hebben we € 1.300,- meer uitgegeven dan begroot, maar omdat we ruim € 2.000,- meer aan projecten hebben uitgegeven, zijn we als bestuur 
toch zeer tevreden over deze cijfers. Onze balans heeft voldoende reserves om dit te kunnen dragen.  

Balans wijkraad Welgelegen 
Activa  2016  2015 Passiva  2016  2015

        Kortlopende schulden  
        Advertenties voor IM 2016  €  -    € 980,00 
        Kosten betaald in volgend jaar (2016) €  -    € 494,57      ______________  ______________

        Stand per 31-12  €  0,00   € 1.474,57 
      
Vlottende Activa       Bestemmingsreserve  
Zakelijke Betaalrekening SNS € 4.353,92   € 2.215,04 Festiviteiten 25 jarig bestaan wijkraad € 10.000,00  € 10.000,00 
Zakelijke Spaarrekening SNS € 32.762,58  € 38.422,10 Verkeersmaatregelen  € 5.000,00  € 5.000,00 
Kasgeld € -  € -  Speeltoestellen   € 5.000,00  € 5.000,00  ______________  ______________    ______________  ______________

Stand per 31-12 € 37.116,50  € 40.637,14 Stand per 31-12  € 20.000,00  € 20.000,00 
      
        Algemene reserve
        Onttrekking uit bestemmingsreserve  
        Stand per 01-01   € 19.162,57   € 20.296,69 
        Baten en lasten   € 2.046,07-   € 1.134,12-      ______________  ______________

        Algemene reserve 31-12  € 17.116,50    € 19.162,57 

Totaal activa €  37.116,50    € 40.637,14  Totaal passiva   € 37.116,50  € 40.637,14

Toelichting: De wijkraad heeft de bestemmingsreserves voor de speeltoestellen en verkeersmaatregelen niet aangesproken en daarom doorgeschoven 
naar volgend jaar. De kasstroom is € 3500,- negatief. Het verschil met het boekresultaat (€ 2.046,- verlies) wordt veroorzaakt door:
• Geen vooruitbetaalde advertentie. (€ 980,- nadelig)
• Kosten voor 2015 (€ 494,- nadelig) zijn in 2016 betaald.
De bestemmingsreserves blijven nog staan, maar het 25-jarig jubileum komt er aan. De reserves daarvoor zullen dus op niet al te lange termijn worden 
aangesproken. 
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de benedenburen komen. In combinatie met de in elkaar
geknutselde elektriciteitconstructies zorgt dit voor levens-
gevaarlijke situaties. Het zal je buurman maar zijn…”

Niet alleen in de stad
Ook buiten de grote stad treft de politie steeds vaker 
hennepkwekerijen aan. Het is dus niet langer een 
‘stadsprobleem’. Wijkagent Kalay: ”Het is niet altijd 
eenvoudig om een hennepkwekerij op te sporen. Soms 
is het de geur, soms opvallende bedrijvigheid rond een 
pand. Of bij een bepaalde woning zijn de ramen op een 
bovenverdieping continu geblindeerd en afgesloten. 
Het is moeilijk te zeggen.” Hebt u last van een hennep-
kwekerij of vermoedt u dat er bij u in de buurt een 
kwekerij is? Geef dit dan door aan de politie (0900-8844). 
Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem 
(0800-7000). Speel niet zelf de held en ga er niet op af! 
Achter hennepteelt zitten vaak zware criminelen.

Uw wijkagent
Voor meer informatie kunt u terecht bij de wijkagent. 
De gegevens van de wijkagent staan op www.politie.nl. 
Door in het menu Mijn buurt uw postcode in te toetsen, 
vindt u de naam van uw wijkagent en het dichtstbijzijnde 
politiebureau. 
Als elke seconde telt kunt u 112 bellen, maar als het ook 
zonder zwaailicht kan, bel dan 0900-8844 (lokaal tarief).

Vriendelijke groet,
 
Erol Kalay, wijkagent Welgelegen en Osseveld-west
Postadres: Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
Telefoon 0900-8844
Email erol.kalay@politie.nl
Twitter @polwelgelegen

Een wietplantage in uw wijk is levensgevaarlijk. 
Regelmatig vliegen er huizen in brand, omdat 
illegale henneptelers hebben gerommeld met de 
stroomvoorziening. Aan de ene kant van de muur 
is een kwekerij, aan de andere kant slapen kleine 
kinderen. Daarnaast zitten achter de hennepteelt 
vaak criminelen die niet terugdeinzen voor geweld. 
Die mensen wilt u toch niet in uw buurt? De politie 
roept u dan ook op om hennepkwekerijen te melden, 
al dan niet anoniem.

Het verbouwen van hennepplanten is verboden op 
grond van de Opiumwet. Regelmatig leest u in de krant 
berichten over hennepkwekerijen die door de politie zijn 
opgerold. Wijkagent Kalay: “Gelukkig weten we een 
heleboel hennepkwekerijen te traceren door meldin-
gen van bezorgde bewoners. En die bezorgdheid is wel 
terecht, want de hennepkwekers brengen vaak buurt-
bewoners in gevaar.” Ook stekken, knippen en drogen is 
strafbaar. De politie speurt intensief naar de kwekerijen. 
Dat gaat een stuk beter als u meehelpt. 

Gevaar voor omwonenden en hulpverleners
Politie, brandweer en ook het energiebedrijf komen 
dikwijls levensgevaarlijke constructies tegen, die hennep-
kwekers op een ondeskundige manier hebben aangebracht 
om illegaal stroom af te tappen. “Het gebeurt dan ook 
regelmatig dat een hennepkwekerij wordt ontdekt na 
een brand”, aldus wijkagent Kalay. “Vaak is deze brand 
ontstaan door kortsluiting, ofwel in de meterkast ofwel in 
de kwekerij. Ook kan brand ontstaan door oververhitting 
van assimilatie (groei) lampen. Het gevaar voor brand-
weermensen bestaat dat ook het bluswater onder stroom 
komt te staan. Ook treft de politie regelmatig een hennep-
kwekerij aan nadat er meldingen van wateroverlast van 

Politie nieuws
Hennepkwekerijen, daar zit altijd een luchtje aan 
Met enige regelmaat komen er bij de politie meldingen van wijkbewoners binnen, die hun vermoedens 
uitspreken over de mogelijke aanwezigheid van een hennepkwekerij. Soms direct aan de wijkagent, 
soms via Meld Misdaad Anoniem. Als wijkagent constateer ik dat dit een aanhoudend probleem blijft. 
Mensen genereren op deze wijze extra inkomsten, maar nemen hierbij soms extreem veel risico’s. 
In onze optiek onaanvaardbare risico’s. 

Wij verzoeken u uw deelname aan onze jaarlijkse vergadering door middel van een melding op te geven. Wilt u ervoor 
zorgen dat uw opgave vóór 15 maart bij ons binnen is? Meldt u hierbij uw naam, (e-mail-)adres en het aantal personen. 
De locatie wordt tijdig aan de deelnemers bekend gemaakt. De agendapunten zijn:

Uitnodiging om onze Algemene Ledenvergadering 
- 19 april 2017 - bij te wonen.

• Ontwikkelingen in de wijk

Pauze

• Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

 Spreker: Paul Blokhuis, wethouder te Apeldoorn

• Rondvraag

• Sluiting

• Opening en mededelingen

• Verslag vergadering ALV 2016

• Secretarieel jaarverslag 2016

• Financieel jaarverslag 2016

• Verslag kascommissie

• Goedkeuring jaarstukken en décharge van het bestuur

• Benoeming nieuwe bestuursleden

Uw aanmelding voor de A.L.V. a.u.b. doorgeven via: www.wijkraadwelgelegen.nl of via Fransje Vrancken, 
telefoon: 055 - 844 33 39. Bent u slecht ter been en wilt u komen, meldt het ons. 
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Buitenlijn
De buitenlijn is het telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen voor het melden van problemen op 
het gebied van wegen, groen, milieu, straatmeubilair, zwerfvuil, verlichting, vernielingen, etc.

De buitenlijn is op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 140 55.

Informatie over de buitenlijn vindt u ook op de website van de gemeente. Een directe verbinding bereikt u met het
e-mail adres: debuitenlijn@apeldoorn.nl.

Vanwege het belang voor een schone en technisch perfecte woonomgeving wordt deze informatie over de Buitenlijn 
telkens vermeld. Uit de verschillende kwartaaloverzichten blijkt dat we samen nog steeds relatief weinig gebruik 
maken van de mogelijkheid tot het doen van meldingen.
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Van de gemeente

Soms is de praktijk anders. Als stadsdeelmanager ben je 
er voor de leefbaarheid in de buurt. Daarbij is leefbaar-
heid een soort containerbegrip waar je alles onder kunt 
scharen. Een opgeruimde buurt, een verkeersveilige buurt, 
geen parkeerproblemen. Allemaal zaken waarop u ons 
als gemeente mag aanspreken. En dat gebeurt ook!
Afgelopen jaar had ik diverse vragen in behandeling 
die al jaren tot ergernis leidden. Meestal kunnen we als 
gemeente oplossingen aandragen. Er zijn helaas ook 
problemen die niet zo snel opgelost kunnen worden. 
Zo verandert in de loop van de tijd het gebruik van de 
straat en voldoet de inrichting niet meer. Wegen wor-
den bijvoerbeeld drukker. Dan is de enige oplossing een 
herinrichting van de hele straat. Vaak is er geen budget 
en moeten we nee verkopen. Dat neemt niet weg dat 
het goed is om de gewenste veranderingen op een ‘to do 
list’ te zetten. Waar sprake is van grote geldstromen zoals 
bij de gemeente of de provincie, is af en toe vraag naar 
panklare projecten omdat een ander gepland project niet 
door gaat. Daarom krijg ik graag informatie over knel-
punten die aangepakt zouden moeten worden. U kunt  
ze melden bij de wijkraad of bij mij.

Leefbaarheid heeft ook te maken met het welbevinden 
van ons allen. Ik ben me ervan bewust dat ik hierbij niet 
een te grote broek aan moet trekken. Toch willen we 
ons het komende jaar richten op aandachtspunten zoals 
armoede, eenzaamheid en opgroeiende jeugd. Hoewel 
u dat misschien niet zou denken komen armoede en 

Leefbare buurten

eenzaamheid meer voor dat je zou verwachten. Voor 
mij een goede reden om de welzijnswerkers te vragen 
hier meer op in te zetten. We merken dat drempels voor 
sommige mensen te hoog zijn om hulp te vragen. Daarom 
gaan de buurt- en welzijnswerkers ook actief en gericht 
de buurten in. Juist omdat ze gericht werken komen niet 
alle buurten aan bod. Mocht u daar wonen en toch graag 
vragen willen stellen over deze onderwerpen, schroom 
dan niet om contact op te nemen. Ook het afgelopen jaar 
hebben meerdere mensen mij benaderd en ik kon ik ze 
in de meeste gevallen helpen. 

Hoewel u dit stukje pas in het voorjaar leest, vloeit het 
begin januari uit mijn pen. In de periode van goede 
voornemens en wensen. Mag ik dan ook een wens doen? 
Ik spreek regelmatig met onze jongerenwerkers die goed 
contact hebben met de jongeren op straat. Zij stelden mij 
voor om workshops op te zetten om polarisatie op het 
gebied van taalgebruik en houding tegen te gaan. Dat is 
dus nog iets anders dan aandacht voor radicalisering die 
overigens ook van belang is. Nee, onze jongerenwerkers 
merken dat jongeren de taal en het gedrag van onze 
bekende BN’ers kopiëren en normaal gaan vinden. 
Mijn wens is dat BN’ers het voorbeeld geven waardoor 
ze het jongerenwerk makkelijker en vooral niet moeilijker 
maken.

Jos van Nuenen
stadsdeelmanager NO Apeldoorn

Het voorjaar komt eraan. Veel mensen komen weer naar buiten op straat en in de tuin. 
Genieten van de voorjaarszon, het frisse groen en de vogels die op zoek zijn naar een 
goed plekje voor hun nest. In mijn buurtje is iedereen dan actief. We treffen elkaar 
op straat. Soms komt er van alle voorgenomen klussen niet veel terecht, omdat de 
kleine kletspraatjes met de buren uit de hand lopen. Jammer voor de klus maar goed 
voor het contact in de buurt. Het is bijzonder prettig als je goede buren hebt. Dat wil zeggen, je hebt geen 
verplichtingen, geen last van elkaar en je bent er als je elkaar nodig hebt. Ik gun iedereen zo’n buurt. 



Laatste bebouwing in Welgelegen
Nu de (woning)markt weer bijna op zijn oude niveau 
van vóór 2008 terug is, komen ook de bouwprojecten 
in Welgelegen weer op gang. Recent is een nieuw hofje 
met 20 woningen, de Molenwiek, gereed gekomen op 
het voormalige terrein van Middelink. Oude projecten 
zijn weer uit de kast gehaald en worden voorbereid voor 
realisatie, zoals de woontoren New York. 

De nieuwe dynamiek geldt niet alleen voor Welgelegen, 
ook aan de stadszijde staan weer projecten op stapel. 
De Molenstraat-Centrum is inmiddels verbreed en defini-
tief ingericht als bomenlaan. Op de hoek Molenstraat-
Centrum – Kanaal Noord gaat De Goede Zorg een 
woon-zorgcomplex realiseren. Hieronder leest u meer.

New York
Dezelfde partijen treffen ook voorbereidingen voor de 
bouw van ‘New York’, een woontoren met daarin luxe 
koopappartementen. Het gebouw bestaat uit twee torens 
van respectievelijk 7 en 9 lagen met daarin per laag één 
appartement. Het gebouw komt aan de Baron Sloetkade 
naast het gezondheidscentrum. Overwogen wordt de 
appartementen reeds binnen enkele maanden in de 
verkoop te brengen.

De Molenhof
Direct achter de hoogbouw aan de Jhr. Quarles van 
Uffordlaan en grenzend aan de Molenwiek zal een 
tweede hofje gebouwd gaan worden. Het gaat om in 
totaal 25 woningen, 17 gezinswoningen, rij en vrijstaand, 
en 8 woningen voor 1-2 persoonshuishoudens. 
De woningen komen rond een autoluwe groene hof 
met daarin centraal de enkele jaren geleden naar deze 
plek verplaatste notenboom. De woningen worden 
ontwikkeld door Ontwikkelingsmaatschappij Apeldoorn 
en gebouwd door bouwbedrijf Nijhuis.   

Waterpaviljoen ‘De Admiraal’
Ontwikkelaar Buvaplan is voornemens een gebouw 
te realiseren aan Molenstraat-Centrum tegenover de 
Brugwachter. Jaren geleden was dit gebouw nog bedoeld 
als onderkomen voor de Apeldoornse roeivereniging. 
Het wordt een bijzonder duurzaam gebouw met een 
eigentijdse uitstraling. 

De Boog II
Aan de Quarles van Uffordlaan 
tussen het gele gebouw de ‘Waterlijn’ 
en het rode gebouw ‘De Boog’ is 
nog ruimte voor een laatste gebouw 
dat uiteindelijk de bebouwing langs 
de laan completeert. 

Planvoorbereiding is enkele jaren geleden gestopt 
maar is inmiddels weer opgepakt. Het wordt een gebouw 
in 5 lagen met daarin 31 koopappartementen. 

Ook dit gebouw worden door bovengenoemde partijen 
ontwikkeld respectievelijk gebouwd.

‘Olifantenpaadje’
Afgelopen jaren is gebleken dat de route Welgelegenweg-
Welgelegenbrug voor vele fietsers van en naar het 
station en de binnenstad, een gewilde route is. Echter de 
routing van de fietspaden in de parkzone aan het kanaal 
bleek hier niet op ingericht; er ontstond een modderig 
zandpaadje door het gras. Inmiddels is dit ‘olifanten-
paadje’ verhard en kan de fietser weer comfortabel zijn 
weg vinden.

Huub Selen
Programmamanager Kanaaloevers
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Kanaaloeverplan

‘Olifantenpaadje’ Welgelegenweg-Welgelegenbrug.
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Van de bewoners

Regelmatig zien wij Jacqueline en Paul in de buurt 
wandelen met hun honden. De honden zijn door hen 
liefderijk opgevangen na een traumatisch leven
in het buitenland. Wat is het verhaal? Zij zijn sinds
2007 actief in de stichting Dierenhulp Zonder Grenzen
(DZG) toen zij een hond uit het buitenland adopteer-
den. Wat is de stichting DZG en wat doet zij?

Stichting Dierenhulp Zonder Grenzen
De stichting is een onafhankelijke organisatie, opgericht 
in 2004 als vereniging, om buitenlandse honden en katten 
te helpen en dan met name uit de populaire vakantielan-
den. Dierenhulp zonder Grenzen is in 2005 een stichting 
geworden. De stichting draait volledig op vrijwilligers, 
die worden aangestuurd door een bestuur. 
 
Waarom is deze Stichting opgericht? 
In Nederland en ook in veel landen om ons heen, vindt 
veel dierenmishandeling plaats. Dit gebeurt soms uit 
onmacht en/of onwetendheid, maar nog vaker vanuit 
de gedachte dat een dier toch maar een ‘ding’ is, waar 
men mee kan doen wat men wil. Zo komt bijvoorbeeld in 
Spanje of Griekenland veel dierenleed in allerlei vormen 
voor.

Waarom opkomen voor dieren in het buitenland? 
Ook in Nederland is veel dierenleed, maar hiervoor zijn 
gelukkig heel veel mensen actief. Bovendien kennen wij 
de Dierenbescherming, een krachtige organisatie die 
opkomt voor de rechten van het dier. De dieren in het

buitenland, aldus Jacqueline worden meestal niet 
beschermd door zo’n organisatie. Wij vinden dat DZG 
een duidelijke taak heeft in bepaalde landen geholpen 
door vrijwilligers ter plekke. Dit wil echter niet zeggen 
dat wij de dieren in ons eigen land vergeten, ook daar 
helpen we waar we kunnen. Jacqueline merkte nog op 
dat in het buitenland soortgelijke stichtingen bestaan als 
DZG en dat daarmee wordt samengewerkt.

Site op het internet
Uitgebreide informatie over de stichting kun u vinden 
op het internet. U treft daar ook de doelstellingen aan 
die de stichting nastreeft.

Jacqueline en Paul verzorgen binnen de stichting de 
coördinatie van hulpgoederen. Zij benadrukken dat 
vrijwilligers altijd welkom zijn!

www.dierenhulpzondergrenzen.com

Een aantal getraumatiseerde galgo’s opgevangen en verzorgd 
door Jacqueline en Paul.

De gemeente Apeldoorn probeert te stimuleren dat 
we samen Apeldoorn Rein maken. Daarom worden 
verenigingen (financieel) gestimuleerd om zich 
daarvoor in te zetten. 

Het ACM (Apeldoorns Christelijk Mannenkoor) is één 
van de verenigingen die zich daarvoor inzet. Elke laatste 
woensdag van de maand zijn we, aldus Jan Ruimerman 
van het ACM, met 25 à 30 mannen op 6! plaatsen in 
Apeldoorn bezig. Ook in ons wijkdeel Welgelegen komen 
we met 4 man bij elkaar. Met een pikker en een plastic 
zak gaan we op pad. Onze groep heeft toegewezen 
gekregen de driehoek Deventerstraat - Het Kanaal - 
Wapenrustlaan. Na een paar uur werken hebben we 
meestal zo’n 8 volle zakken bij elkaar geprikt: blikjes, 
plastic zakken, flessen, sigarettenpakjes, maar ook auto-
onderdelen als wieldoppen, stukken van een bumper enz 
enz. Wat opvalt, vooral bij stoplichten is de oogst rijk!! 

Dus fietsers als je onderweg een blikje drinkt, het blikje 
hoort niet op de weg! Behalve genoemde blikjes, plastic 
zakken enz. die we in onze wijk hebben geprikt, kwamen 
we een goudkleurige ketting tegen. Op het veld van de 
Baron Sloetkade. Deze is maar niet in de afvalzak gedaan. 
Inmiddels is de ketting terug bij de eigenaar.

Hoeveel uur heb jij gekregen?
Leuke anekdote: Een van onze collega’s liep in een park 
rommel te verzamelen, ook in het kader Apeldoorn Rein. 
Er komt iemand op hem toegelopen met de vraag: 
“Hoeveel uur heb jij gekregen?” Hij was in de veronder-
stelling dat de ACM-er als taakstraf een paar uur in het 
park moest prikken. Het is wel een taak, maar zeker geen 
straf, om samen aan het werk te zijn. 

Jan Ruimerman
Trekweg

Schoonmaakactie

Dierenhulp in Welgelegen…
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Dag Activiteit

Maandag Inloop met koffie / thee
Schilderen / tekenen
Mannenkookgroep
Aanraken bij kanker, massageworkshop
Massage
Chi Neng
Individueel gesprek met een van onze raadsvrouwen. 
    Zij gaan dieper in op vragen over rouw, verlies en zingeving (op afspraak, op meerdere dagdelen mogelijk).

Verpleegkundig Spreekuur Nazorg i.s.m. Gelre Ziekenhuis
Mindfulness bij pijn en vermoeidheid
Mindful bewegen

Dinsdag Inloop met koffie / thee
Massage, ochtend en middag
Bewegen
Schilderen / tekenen
Yoga
€ 2,- lunch
Voetreflexologie

Woensdag Inloop met koffie / thee
Koor
Creatief schrijven
Ontmoetingsbijeenkomst nabestaanden

Donderdag Inloop met koffie / thee
Creatief atelier: schilderen, kleuren, collage
Wandelen
Bewegen
Massage
Voetreflexologie
Mammacare Verpleegkundig Spreekuur i.s.m. Gelre Ziekenhuis

Vrijdag Inloop met koffie / thee
Financieel adviseur
Shiatsu massage
Schilderen
Goed verzorgd (2x per jaar)
Schoonheidsspecialiste (eenmaal per maand)
Tibetaanse yoga

Overig Gespreksgroepen: Nabestaanden / Jongeren / Uitgezaaide kanker

Huisbezoeken door kLEEF!: voor mensen die het inloophuis niet (meer) kunnen bezoeken 
bieden wij een persoonlijk gesprek bij u thuis.

Muziek: op afspraak

Activiteitenoverzicht
Het inloophuis van ‘kLEEF is een ontmoetingsplaats voor iedereen in de regio 
Apeldoorn die, op wat voor manier dan ook, te maken heeft (gehad) met kanker.

Huis geopend: maandag, dinsdag en donderdag 09.30 - 16.30 uur, 
woensdag en vrijdag 09.30 - 13.00 uur.

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/stichtingkleef
Stichting ‘kLEEF!, Vosselmanstraat 4, Apeldoorn, tel. 055 - 576 26 76, e-mail info@stichtingkleef.nl.
Kijk op onze website voor het actuele overzicht: www.stichtingkleef.nl/kalender-activiteiten
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Wijkraad Welgelegen
ondersteunt uw buurtbarbecue
Regels voor het aanvragen van subsidie voor buurtfeesten of -barbecues

Als u in de buurt een feest of barbecue wilt organiseren kan de wijkraad Welgelegen 
dit eventueel subsidiëren en wel tot een bedrag van € 100,-. De wijkraad heeft voor 
dit soort festiviteiten een (beperkt) budget beschikbaar. U doet uw aanvraag bij de 
secretaris mevrouw Vrancken en u hoort dan op heel korte termijn of uw aanvraag 
wordt gehonoreerd. Want ‘op = op’ natuurlijk gezien de beperkte middelen. 
Op basis van de door u overlegde bonnen wordt de subsidie uitbetaald.

Is dat alles? 
Nee, u bent verplicht om een aantal leuke foto’s van uw feest met wat toelichtende 
tekst in te leveren bij de redactie van de wijkraad voor een stukje in het Infomagazine. 
Dat is toch niet teveel gevraagd…?
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MAM’s Montessori Kinderopvang is Montessori gecertificeerd!

Op maandag 10 oktober 2016 is er een visitatie geweest vanuit de Nederlandse Montessori Vereniging

voor de sectie het Jonge Kind. Vanuit deze visitatie is naar voren gekomen dat MAM’s Montessori voldoet 

aan alle eisen om zich vanaf heden volledig gecertificeerde Montessori Kinderopvang te mogen noemen.

Vol trots zijn wij vanaf heden de eerste en enige gecertificeerde Montessori Kinderopvang in Apeldoorn 

en daarmee samen met de Montessorischool een Integraal Montessori Kindcentrum voor kinderen van 

3 maanden tot en met 12 jaar.

De MAM’s specialisten van MAM’s Montessori zijn in het bezit van het certificaat ‘Montessori basiscursus voor 

kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang’. De specialisten van MAM’s Montessori zijn elke dag bezig met de 

ontwikkeling van de kinderen maar ook met de eigen ontwikkeling ten opzichte van het werken volgens de visie 

van Maria Montessori. Het motto ‘Help mij het zelf te doen’ is hierbij een leidend principe. 

Kiezen voor kwaliteit en pedagogische visie

MAM’s Montessori Kinderopvang vindt het belangrijk dat ouders niet alleen een keuze maken op basis van prijs en 

bereikbaarheid, maar zeker ook op basis van kwaliteit en pedagogische visie. Belangstellende ouders nodigen wij 

daarom van harte uit voor een rondleiding om de sfeer en warmte echt te ervaren en het concept en de visie van 

MAM’s Montessori te voelen.

Sinds 2012 

MAM’s Montessori Kinderopvang heeft sinds 2012 haar deuren geopend in Apeldoorn. MAM’s Montessori heeft een 

kinderdagverblijf en BSO en is geheel gericht op de visie en opvattingen van Maria Montessori. MAM’s Montessori 

Kinderopvang is gevestigd in het schoolgebouw van Montessorischool Passe-Partout Centrum en in Montessorischool 

Passe-Partout Kerschoten. MAM’s Montessori sluit aan bij de opvoeding en is een vergroting van de leefwereld van 

uw kind. MAM’s Montessori realiseert samen met u als ouder(s)/verzorger(s) en Montessorischool Passe-Partout de 

doorlopende Montessori ontwikkelingslijn voor kinderen van 3 maanden tot en met 13 jaar.

-----------------------------------

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Robert van Woudenberg, directeur Montessorischool Passe-Partout, 
055 - 355 53 52, rwoudenberg@pcboapeldoorn.nl

Ingezonden persbericht



Installatiebedrijf

Groothedde
Apeldoorn 

installatietechniek sinds 1920

Beleefd aanbevolen voor uw : loodgieterswerk, 
elektra, dakbedekking, sanitair, centrale verwarming, 

lood en zinkwerken, duurzame technieken

Tulpenlaan 11 - telefoon 055-5213594
www.gebroedersgroothedde.nl

Postbus 1433
7301 BR  Apeldoorn

Deventerstraat 89
7322 JL  Apeldoorn
T (055) 368 55 55
F (055) 368 55 50

www.aacc.nu
info@aacc.nuAACC accountancy & 

belastingadvies

Belastingaangifte 
een puzzel voor u?

AACC lost het voor u op:

•  afspraak voor thuisbezoek
 of aangifte op afstand
•  uitkomst meteen duidelijk
•  eigen fiscaal rapport
•  zekerheid van juiste aangifte
•  op de hoogte van de
 laatste ontwikkelingen
• van deskundige hulp
 verzekerd!
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Baron Sloetkade 105
7321 ZR Apeldoorn
T 055 - 201 04 02
www.apotheekoosterwelgelegen.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 18.00 uur

Apotheek Ooster-Welgelegen is onderdeel van  

GZCentrum Welgelegen

alphega
apotheek
Ooster-Welgelegen

Burg. Jhr. Q. v. Uffordlaan 57

Kanaal Noord 152, 7322 AC Apeldoorn
Telefoon 055 - 367 17 46

apeldoorn@stappenbelt.com

www.stappenbelt.com

 

Proviciale subsidiering voor versterking 
van leefbaarheid en sociale verbondenheid

De provincie Gelderland wil een leefomgeving die beter aansluit bij de wensen van bewoners. Daarom ondersteunt 
de provincie initiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang. Bewoners van wijken maar ook dorps- 
en wijkraden kunnen ideeën aandragen voor verbetering van leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in de 
buurt. Voor uitvoering van deze ideeën is eventueel subsidie beschikbaar.

Een van de criteria die de provincie noemt is dat een idee voor verbetering van wijk, buurt of straat door minimaal
5 bewoners moet worden ondersteund. Men kan dan in aanmerking komen voor een subsidie van (max.) 75% van de 
kosten voor uitvoering van het idee of plan. Gedacht moet worden aan subsidiebedragen tussen € 10.000 en € 25.000. 
Uiteraard geldt in alle gevallen dat het gemeentebestuur geen bezwaar moet hebben tegen de aangedragen ideeën.
De subsidieaanvraag gaat via de website van de provincie Gelderland. Als u in Google intikt ‘subsidies provincie 
Gelderland’ komt u terecht op de subsidiepagina van de provincie. U kunt dan zoeken op thema en het trefwoord 
‘leefbaarheid’. Daar leest u wat de provincie precies verstaat onder leefbaarheid en sociale samenhang.

De voorwaarden voor verkrijgen van een subsidie en de verplichtingen die dit voor de verkrijgers met zich meebrengt 
zijn te vinden op de website. Let wel, als u zelf via de site subsidie aanvraagt moet u zich registreren (gebruikersnaam 
en wachtwoord). Niet gesubsidieerd worden onder meer:
• activiteiten die grotendeels bestaan uit buurtfeesten, optochten, barbecues etc.
• activiteiten gericht op individuele hulpverlening of persoonlijk belang.
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In oktober heeft de wijkraad een oproep aan u 
gedaan om aan te geven hoe vaak u gebruik maakte 
van de bus(halte) en welke bezwaren u ziet in de 
verplaatsing van de halte naar de Wapenrustlaan.

Via de mail kwamen, direct en indirect, 16 reacties binnen. 
Inmiddels bleek ons dat er in de wijk initiatieven werden 
ontwikkeld om mensen, die door ons niet per mail 
konden worden benaderd, te vragen naar hun mening. 
Dit heeft 52 reacties opgeleverd. De wijkraad heeft 
de gemeente hiervan in kennis gesteld. Eveneens zijn 
wijkbewoners zelf naar de gemeente gestapt om daar 
hun bevindingen neer te leggen. Een prima initiatief 
dat duidt op de betrokkenheid van de bewoners in de 
nabijheid van de Deventerstraat.

De wijkraad heeft, uiteraard, ook niet stil gezeten.

Omdat de provincie Gelderland contractpartner is van 
Syntus is op 17 november j.l. een bezoek gebracht aan 
de provinciale ambtenaar te Arnhem, de heer Viejou, 
die het contract met Syntus bewaakt (concessiemanager). 
Uit het gesprek kwam naar voren dat blijkens de metin-
gen de bushalte aan de Deventerstraat zeer weinig werd 
gebruikt. 20 instappers in de maand juni van 2015 en 
50 in de maand november van 2015. Dit is wel heel erg 
weinig als je bedenkt dat het beleid van de provincie is 
‘geen lege bussen’, de kosten daarvan zijn eenvoudig te 
hoog. De heer Viejou gaf overigens aan dat er wellicht 
alternatieven geboden hadden kunnen worden. 

Helaas zijn deze door de gemeente Apeldoorn niet 
aangedragen.

Uit het gesprek in Arnhem kwam ook naar voren dat 
in 2017 onder leiding van de gemeente Apeldoorn een 
onderzoek zal plaatsvinden waarbij gekeken wordt naar 
de gehele OV in samenhang. Dit met de bedoeling een 
 

nieuw lijnennet op te bouwen. De provincie adviseerde 
de wijkraad de gemeente Apeldoorn te benaderen om te 
participeren in dit onderzoek om o.m. aan te tonen dat 
de betreffende halte aan Deventerstraat zinvol is.

Inmiddels is de wijkraad door de gemeente Apeldoorn 
uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek, met de heer 
Mulder vond plaats op 20 december 2016 op het stadhuis. 
Hij gaf aan dat hij in januari, voorafgaand aan het 
bovengenoemde onderzoek, een gesprek met Syntus zal 
hebben om toch naar de mogelijkheden op korte termijn 
te kijken. Hij verzocht de wijkraad met argumenten te 
komen die hem zouden kunnen helpen in het gesprek. 
De wijkraad heeft dat inmiddels gedaan en heeft daarbij 
de door u aangedragen argumenten voor behoud van 
de bushalte gebruikt.

En nu maar afwachten hoe het gesprek in januari tussen 
de Gemeente en Syntus uitpakt. En of (en hoe) de 
wijkraad wordt betrokken bij het grote onderzoek naar 
het OV in Apeldoorn. U wordt op de hoogte gehouden.

Stand van zaken bushalte Deventerstraat

V.A. VRIJDAG

MAART

11
V.A. ZATERDAG

MEI

13

ZATERDAG

APRIL

1
MAANDAG

JUNI

5

WOENSDAG

APRIL

19
V.A. VRIJDAG

JUNI

23

vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 
NL-Doet, de grootste vrijwilligersactie
van Nederland, www.nldoet.nl

zaterdag 13 en zondag 14 mei 
‘Cultuur bij je buur’
www.cultuurbijjebuur.nl

Paddentrek, circa 1 april, voor de 
‘paddenwacht’ zijn jaarlijks vrijwilligers
nodig, www.apeldoorn-actueel.nl

maandag 5 juni 
2e Pinksterdag Harleydag
www.harleydag-apeldoorn.nl

woensdag 19 april 
Algemene Ledenvergadering wijkraad
Welgelegen, voor meer info pagina 7.   

vrijdag 23 t/m zondag 25 juni 
Grolsch Drakenbootfestival
(Zwitsal terrein)

Evenementen-kalender
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Ergens midden in onze wijk ligt een braakliggend stuk grond, dat misschien geschikt zou kunnen zijn 
voor een moes- of bloementuin. Als er voldoende belangstelling vanuit de wijk zou zijn dan is dat wellicht 
te realiseren. De grond moet wel nog behoorlijk worden opgeknapt en geschikt gemaakt als tuin. 

Wie heeft hier belangstelling voor?
Bij voldoende aanmeldingen wil de wijkraad graag bemiddelen om dit project van de grond te krijgen en met de 
eigenaresse te overleggen of zij hiervoor toestemming wil geven.

Als u serieuze belangstelling hebt en u ook voor langere tijd betrokken wil blijven bij onderhoud en dergelijke, 
meld u dan aan bij Yvonne Eshuis, tel. 366 88 06 of via yvonne@wijkraadwelgelegen.nl.

Belangstelling voor een 
moes- of bloementuin?



Mijn naam is Fransje Vrancken, en vanaf oktober 2015 
ben ik mee gaan draaien met de wijkraad. Vanaf januari 
2016 is het secretariaat door mij overgenomen en ik ben 
in april officieel als bestuurslid toegetreden. Samen met 
mijn dochter en zoon ben ik in 2007 weer in Apeldoorn
komen wonen, in Welgelegen Haven, en had toen mijn 
handen vol aan jonge kinderen, nieuw huis, nieuwe 
woonplaats en nieuwe werkplek. Geen tijd voor vrij-
willigerswerk of iets dergelijks. Mijn geboorteplaats is 
Eindhoven. In 1991 ben ik voor het eerst naar Apeldoorn 
gekomen na mijn studie bedrijfsinformatica voor een baan 
bij het Rijkscomputercentrum. In 1997 ben ik overgestapt 
naar de Belastingdienst. Allerlei verschillende projecten 
gedaan als adviseur / projectleider / verandermanager die 
te maken hebben met het verbeteren van processen en 
de bijbehorende automatisering. Van Belastingwetgeving 
weet ik niet zoveel af en kan daarin ook niets betekenen 
(ben al blij als ik mijn eigen aangifte weer klaar heb). 

Nu de kinderen wat ouder zijn (19 en 16) heb ik ietsje 
meer tijd en vind ik het leuk me voor mijn directe 

Even voorstellen…
leefomgeving, de wijk Welgelegen in 
te zetten. Naast mijn baan en het werk 
van de wijkraad, zet ik me ook in, als 
organisator, voor het Reumafonds voor 
het gebied Welgelegen en de Maten 
voor de jaarlijkse collecte. Daar zijn elk 
jaar weer veel wijkhoofden en collectanten voor nodig. 
Bijzonder is de enorme jarenlange inzet van Atie van 
Schaagen uit Apeldoorn, die dit jaar een lintje heeft 
ontvangen voor haar inzet bij het 90 jarig bestaan van 
het Reumafonds. Heel mooi is de documentaire 90 jarig 
reuma. Als je ziet wat er in al die jaren bereikt is, weet 
je waar je het voor doet. 

Er komt best veel mail binnen op het secretariaat, dus 
mocht u niet snel genoeg reactie krijgen of mocht ik een 
mail over het hoofd gezien hebben, schroom niet om 
nogmaals te mailen, te bellen of te appen. 

Fransje Vrancken

Een kijk in de wijk
Reparatie brug bij Dianalaan en Ledaplantsoen, het duurt even… maar dan heb je ook wat!
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Ontdek basisschool
Hertog van Gelre
o  ICT: digitale middelen, zoals iPads en computers, ondersteunen de lessen

o  Modern schoolgebouw: voorzien van alle gemakken voor modern onderwijs 

o  Peuter-kleuteractiviteiten: voor een soepele overgang naar de basisschool  

o  Engels les: van groep 1 t/m 8 

o  Ervaren team: enthousiast en betrokken bij uw kind

www.hertogvgelre.nl
Morellenlaan 47 |  7322 JS Apeldoorn | (055) 366 52 98
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Wie verdient een bloemetje?
Deze keer zetten wij de volgende bewoner in de bloemen: 

Jeroen Reinders uit de Baron Sloetkade

Jeroen heeft een bekend Apeldoorns gezicht. Letterlijk, want momenteel 
staat zijn gezicht op posters door Apeldoorn, als promotor van de actie 
‘Heel Apeldoorn Rein’. 

Jeroen zet zich in voor de buurt op zijn eigen manier. Zo neemt hij deel 
aan diverse evenementen (fiets m erin bij café De Oude Haven), is vrijwilliger 
bij diverse acties (Heel Apeldoorn Rein), neemt deel aan diverse social media 
events en ga maar door. Dit alles, naast zijn drukke werkzaamheden als 
makelaar.

Wanneer hij in zijn vrije tijd wandelt met hond Perry is hij altijd in voor  
een praatje, en dan voel je zijn betrokkenheid bij de wijk. Hun woning staat 
nu te koop, een betrokken wijkbewoner gaat de wijk Welgelegen verlaten. 
We verrasten Jeroen met een mooie bos bloemen, aangeboden door onze 
bloemist. Flora Design is genomineerd beste bloemist van Gelderland! 

Weet u ook iemand die zich inzet voor de buurt of buurtbewoners: 
geef het aan ons door! Aanmelding sturen naar: yvonne@wijkraadwelgelegen.nl


