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Van de voorzitter
Het is al weer midden januari als ik dit schrijf. Bijkans iedereen heeft het er over dat het leven
zo snel gaat, dat het lijkt alsof de tijd vlugger wegtikt. Dat is natuurlijk niet zo, maar toch....
Voor onze wijk ligt een mooi jaar achter ons. We hebben als bestuur en vrijwilligers een paar
zaken kunnen verbeteren, waarover in de aanstaande jaarvergadering meer.
Het 25-jarig jubileum werd op gepaste wijze in november gevierd in aanwezigheid van toch nog
een behoorlijk aantal belangstellenden ondanks het slechte weer. Als u het nieuwe kunstwerk aan
de Baron Sloetkade nog niet hebt kunnen bewonderen moet u beslist eens gaan kijken. Tirza Verrips heeft ook
nu weer een fraaie prestatie geleverd. Elders in dit blad een reportage van die middag.
Voor 2018 blikken we positief vooruit met ook nu weer enkele mooie projecten in aantocht. Ook daarover meer
op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 18 april. Opgeven dus: zie de uitnodiging op pagina 3.
Minder is dat ons lang zittende bestuurslid Wilco Rietberg ons gaat verlaten. Hij was 17 jaar lid van het bestuur
en heeft veel gedaan voor onze wijk, vooral maar niet uitsluitend, in zaken van verkeer en infrastructuur.
Tegen de zomer gaat hij met zijn gezin in Beekbergen wonen, waar wij hem alle goeds toewensen.
Dat betekent overigens dat we op zoek zijn naar een opvolger. Voelt u er wat voor om ons te helpen de wijk leefbaar
te houden en nog te verbeteren? Neem dan contact op met één van de bestuursleden. Bij voorbeeld met Wilco,
die u alles kan vertellen over het plezierige werk in de Wijkraad.
Ik zie u graag op 18 april.
Bert Huiskamp

Mededelingen van het bestuur
Jaarverslag Wijkraad Welgelegen 2017
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 stabiliteit
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.
2017 stond in het teken van het 25-jarig bestaan van
de Wijkraad. Dat is gevierd met het realiseren van een
functioneel kunstwerk en de feestelijke onthulling daarvan
op 4 november 2017, de ‘Doggersbank’. Een cadeau van de
Wijkraad aan de bewoners. Aangedragen knelpunten die
bewoners ondervonden zijn opgepakt en er zijn diverse
projecten uitgevoerd. In dit verslag vindt u van de
projecten een beknopte weergave.
2. Bestuur
Het bestuur kende dit jaar dezelfde bezetting als in 2016.
In 2017 is n.a.v. de kascommissie besloten over een voorstel
voor de bestuursvergoedingen. De aangepaste vergoedingen
gaan in per 2018.
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3. Vrijwilligers
Een woord van dank gaat uit naar iedereen die zich in 2017
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 buurtvertegenwoordigers, de leden van de kascommissie en verder iedereen
die hier niet genoemd is: heel veel dank! Speciaal ook de
vrijwilligers die geholpen hebben bij de onthulling van de
‘Doggersbank’!
4. Leden
In 2017 is het ledenaantal ongeveer op peil gebleven.
Blijvende inspanning is en blijft nodig om een voldoende
aantal leden te krijgen en te houden. Belangrijkste middel
hierbij blijft het InfoMagazine dat ook dit jaar weer gewaardeerd wordt door vele bewoners. 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 belangrijkste
partners in ons werk om de leefbaarheid binnen Welgelegen
te verbeteren. Binnen de gemeente waren dat in 2017
Paul Blokhuis (wijkwethouder), Arno Klein Goldewijk en
Jos van Nuenen. Naast de gemeente is er regelmatig contact
met onze wijkagent Erol Kalay.

6. Werkzaamheden
De wijkraad heeft zich in 2017 bezig gehouden met
allerhande projecten en ontwikkelingen in de wijk.
Afgerond in 2017 zijn de volgende belangrijkste
onderwerpen:
- De bushalte bij de Julianakerk is na bemoeienis van de
wijkraad bij provincie en gemeente op 20 augustus 2017
weer in bedrijf genomen;
-	Er is een overeenkomst bereikt over een oplossing van
het parkeerprobleem bij de Quarles van Uffordlaan;
Het voorstel gaat in 2018 uitgevoerd worden.
- Voor de oversteek bij de Wapenrustlaan en Auroralaan is
in overleg met wijkraad en gemeente een concept plan
goed bevonden, dat in 2018 gerealiseerd kan gaan worden;
-	De wijkraad bestond in 2017 25 jaar. Begin 2017 is gestart
met vaststellen van het doel: een blijvend object, het moet
iets toevoegen aan de wijk voor de bewoners. Verkenning
heeft uiteindelijk geleid tot een opdracht aan Tirza
Verrips. Het resultaat is het kunstwerk de ‘Doggersbank’,
dat prachtig de geschiedenis van de wijk weergeeft.
Het kunstwerk is geplaatst op 4 november 2017 aan het
kanaal ter hoogte van de Baron Sloetkade.
De volgende onderwerpen vragen ook in 2018 aandacht
van de wijkraad:
-	Speelvelden: De speelvelden blijven aandacht houden
van de Wijkraad. In 2017 is veel overleg gevoerd over de
speelvelden. Dit heeft geleid tot een leuke en leerzame
inventarisatie met kinderen en hun ouders van de Hertog
van Gelre school. Deze inventarisatie wordt in 2018 door
de gemeente verder uitgewerkt. Terugkoppeling zal
plaatsvinden op de ALV 18 april 2018;
-	Jeu de boules-baan;
- De gemeente heeft het onderwerp Maatschappelijke
Opvang en Beschermd Wonen volop in de aandacht
en als wijkraad denken en praten wij daarin met de
gemeente mee, vooralsnog door deel te nemen aan
door de gemeente uitgeschreven vergaderingen voor
beeldvorming en aanscherping van het voorgenomen
beleid;

Uitnodiging

-	In 2017 is overleg gevoerd, zowel met de gemeente
als andere wijkraden, over het overschrijden van de
normen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over
het spoor. Met name naar de wethouder terzake is de
zorg van de wijkraad geuit over de grote overschrijding
van de gestelde normen en de klaarblijkelijke geringe
handhaving. De gemeente beaamt de opmerkingen
van de wijkraad en stelt dat het eveneens zijn zorgen
heeft. Inmiddels heeft de staatssecretaris de vervoerders
gemaand andere routes te kiezen. De gemeente heeft
hierop in een brief gereageerd, het antwoord hierop
uit Den Haag is nog niet binnen.
Schouw openbare ruimte
Zoals ieder jaar hebben we in 2017 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 herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd.
Sponsoring van buurtbarbecues
Diverse straten hebben gebruik gemaakt van de sponsoring
die door de wijkraad gedaan wordt van buurtbarbecues.
Dit om de eenheid en saamhorigheid in de wijk te versterken. We hebben in 2017 de voorwaarden hiervoor
nogmaals helder gecommuniceerd. Het betreft een stukje
leveren voor het IM met foto(s) en het overleggen van
de bonnen.
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.
Vergaderingen en bijeenkomsten
Het bestuur is in 2017 tien keer bij elkaar gekomen, drie
keer daarvan in aanwezigheid van diverse vrijwilligers.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING - 18 APRIL 2018

Wij verzoeken u uw deelname aan onze jaarlijkse vergadering door middel van een melding op te geven. Wilt u ervoor
zorgen dat uw opgave voor 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:
• Opening en mededelingen

• Benoeming / herbenoeming bestuursleden

• Verslag vergadering ALV 2017

• Ontwikkelingen in de wijk

• Secretarieel jaarverslag 2017

~~~ Pauze ~~~

• Financieel jaarverslag 2017

• Speelvelden

• Verslag kascommissie

• Rondvraag

• Goedkeuring jaarstukken en décharge van het bestuur

• Sluiting

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.
Infomagazine
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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 2017 plaats kunnen vinden
in het kantoor van de stichting Young Africa en mogen
daar ook in 2018 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
de advertentie-inkomsten.
7. Tot slot
Ook in 2018 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 2018 op een nieuwe groei van het ledenbestand,
een uitbreiding van het aantal actieve vrijwilligers en de
aanpak van uitdagende projecten en ontwikkelingen.
Apeldoorn, 12 januari 2018
L.A. (Bert) Huiskamp, voorzitter
F. (Fransje) Vrancken, secretaris

De Wijkraad, uw Wijkraad…
De Wijkraad Welgelegen is een onafhankelijke vereniging met als doelstelling de verbetering van de leefbaarheid in onze mooie wijk.
Het feit dat wij gesubsidieerd worden door de gemeente betekent niet dat we aan de leiband van de gemeente lopen. We zijn dus
geen verlengstuk van het gemeentebestuur, zoals wel eens gedacht wordt. Onze inbreng in voornemens van gemeente of provincie
op het gebied van leefbaarheid wordt uitsluitend bepaald door onze visie op verbetering binnen Welgelegen. Het lidmaatschap van
onze vereniging is niet gratis (zoals bij de meeste andere wijkraden) omdat wij van mening zijn dat een klein financiële bijdrage de
betrokkenheid van de leden vergroot. Vandaar ook de jaarlijkse factuur waarbij wij uw bijdrage vragen voor het komende jaar.
Met deze betaling verwerft u stemrecht op vergaderingen en ondersteunt u uiteraard het werk van het bestuur. Mocht u ons werk
willen ondersteunen, met uw bijdrage en anderszins, dan juichen wij dat van harte toe! Maar uw Wijkraad zal zich hoe dan ook
voor u en uw wijk blijven inspannen!
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Financieel jaaroverzicht
Lasten en baten wijkraad Welgelegen
Lasten

Rekening 2016

Begroting 2017

Rekening 2017

Begroting 2018

Personeelslasten
Bestuursvergoeding
Huisvestingskosten
Activiteiten
Betalingsverkeer
Kosten Infomagazine
Materiaal en middelen

€
€
€
€
€
€
€

10.316
8.001
259
12.465
1.446

€
€
€
€
€
€
€

11.400
250
6.000
250
14.000
1.000

€
€
€
€
€
€
€

10.369
5.182
241
12.440
961

€
€
€
€
€
€
€

8.300
250
5.000
250
13.000
1.000

Totaal lasten

€

32.487

€

32.900

€

29.193

€

27.800

Baten
Subsidie gemeente Apeldoorn
Website (subsidie)
Contributie leden
Advertenties Infomagazine
Rente

€
€
€
€
€

16.969
5.434
7.598
440

€
€
€
€
€

16.969
5.000
8.000
400

€
€
€
€
€

17.168
5.254
7.326
226

€
€
€
€
€

17.418
5.000
5.000
200

Totaal baten

€

30.441

€

30.369

€

29.974

€

27.618

Resultaat (baten - lasten)

€

€

781

€

		________________		_________________		________________

_________________

		________________		_________________		________________

2.046 -

€

2.531 -

_________________

182 -

Toelichting:
In 2016 heeft de wijkraad Welgelegen een winst van € 781 gemaakt. Dat is aanzienlijk beter dan we hadden begroot. Het verschil is ruim 3.000 euro.
Opvallende verschillen tussen het budget en de resultaten zijn:
• De post bestuurdersvergoedingen is aanzienlijk lager. Dit verschil is ongeveer 1.000 euro. De gemiddelde bedragen zijn verlaagd. In 2018 zijn de bedragen
nog verder verlaagd.
• De kosten voor het maken van het Infomagazine zijn lager. Dit scheelt 1.500 euro.
• Verder is er minder uitgegeven aan projecten. We hebben dit jaar geld besteed aan de Kanaalconcerten, 25-jarig jubileum en diverse buurtbarbecues.
Dit scheelt ongeveer 800 euro.

Balans wijkraad Welgelegen
Activa		2017		2016

Passiva		2017		2016

								
Kortlopende schulden		
								
Vooruit-ontvangen-bedragen
								
Vooruit-betaalde-bedragen		
						
								
Stand per 31-12		

€		
€		

-

______________		

€		0,00 		

€
€

-

€

0,00

______________

Vlottende Activa							
Bestemmingsreserve		
€
909,32 		 € 4.353,92
Festiviteiten 25 jarig bestaan wijkraad €
-		 € 10.000,00
Zakelijke Betaalrekening SNS
€ 26.988,18		€ 32.762,58
Verkeersmaatregelen		
€ 5.000,00		 € 5.000,00
Zakelijke Spaarrekening SNS
Kasgeld
€
-		€
Speeltoestellen			
€ 5.000,00		 € 5.000,00
______________		
______________				______________		______________
Stand per 31-12
€ 27.897,50		€ 37.116,50
Stand per 31-12		
€ 10.000,00		 € 20.000,00
								
Algemene reserve		
								
Stand per 01-01			
								
Baten en lasten			
						
								
Algemene reserve 31-12		
Totaal activa

€ 27.897,50

€ 37.116,50

Totaal passiva			

€
€

17.116,50 		
781,00

______________		

€ 17.897,50

€
€

19.162,57
2.046,07 -

______________

€ 17.116,50

€ 27.897,50		 € 37.116,50

Toelichting:
De bestemmingsreserve van het 25-jarig bestaan van de Wijkraad is besteed aan de fraaie ‘Doggersbank’ nabij de Baron Sloetkade.
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Politie nieuws
Aangifte doen: op het politiebureau, digitaal of telefonisch?
Als u iets vervelends of iets ergs is overkomen en u wilt daarvan aangifte doen, dan kan
dat op verschillende manieren. Op het politiebureau, maar soms ook telefonisch of digitaal.
Een aangifte is niet alleen voor de opsporing van belang, de politie krijgt ook een beeld
van de criminaliteit in uw buurt. Daardoor kan zij beter bepalen waar extra toezicht of
opsporing nodig is.
“Als u persoonlijk contact op pri js stelt, adviseren we
u om op het politiebureau aangifte te doen” vertelt
wijkagent Kalay. Voor aangifte van een misdrijf waarbij
geweld is gebruikt, moet u altijd persoonlijk naar het
politiebureau. Als er iets bekend is van de dader, of als
het strafbare feit is gepleegd in uw huis, doe dan ook
aangifte op het politiebureau. U moet dan vooraf een
afspraak maken, zodat u niet zo lang hoeft te wachten.
Hiervoor kunt u bellen met 0900-8844.
Niet naar het bureau?
“Voor een aantal vormen van diefstal, inbraak en
vandalisme kunt u gewoon thuis met de computer of
telefonisch aangifte doen” licht Kalay toe. Welke soorten aangiftes dat precies zijn, vindt u op www.politie.nl
onder ‘Aangifte doen’. Bij een digitale aangifte heeft u
natuurlijk geen persoonlijk contact met de politie, maar
makkelijk is het wel. Bij de telefonische aangifte heeft
u wel wat persoonlijk contact. Om telefonisch aangifte
te doen kunt u bellen met 0900-8844. In overleg belt de
politie u dan zo snel mogelijk terug voor het opnemen
van de aangifte.
Afwikkeling digitale en telefonische aangifte
Via www.politie.nl kunt u van een aantal feiten digitaal
aangifte doen. Wijkagent Kalay: “Nadat u de aangifte
hebt verzonden, krijgt u direct per e-mail een ontvangstbevestiging. De aangifte wordt gecontroleerd en verwerkt tot een definitief proces-verbaal van aangifte.
U ontvangt hiervan binnen vijf werkdagen een exemplaar, dat er overigens anders uitziet dan de mail die u
heeft verzonden. Het exemplaar dat u ontvangt kunt
u gebruiken voor bijvoorbeeld de verzekering”.
Gevonden voorwerpen en huisdieren
U kunt voor gevonden en verloren voorwerpen sinds
1 januari 2013 niet meer bij de politie terecht. Mocht
u voorwerpen vinden of verloren zijn, dan moet u dit
melden bij uw gemeente. Als u iets verliest of vindt in
een gebouw of vervoermiddel, dan meldt u dit bij de
eigenaar van het gebouw of het vervoermiddel.
Als u iets verliest of vindt, meld dit dan bij de gemeente.
Dat kan vaak via hun website.
Kalay: “Gemeente Apeldoorn werkt ook met de website
www.verlorenofgevonden.nl. Als u denkt dat het gevonden voorwerp verband houdt met een misdrijf, dan bent

u verplicht het direct bij de politie af te geven en hiervan
aangifte te doen. Dit geldt trouwens altijd voor gevonden
wapens”.
Staatsdocumenten en verblijfsdocumenten
“Bij vermissing van een rijbewijs, identiteitsbewijs of
paspoort gaat u ook naar uw gemeente. Raakt u de
documenten kwijt door een misdrijf, bijvoorbeeld een
woninginbraak of beroving, dan moet u weer wel aangifte
doen bij de politie” aldus Kalay.
Bent u uw verblijfsdocument verloren of zijn ze gestolen?
Dan moet u aangifte doen bij de politie. Verblijfsdocumenten worden door de IND uitgegeven. Zij kunnen de
aanvraag voor een nieuw document alleen in behandeling
nemen als u aangifte heeft gedaan bij de politie, en het
bewijs van aangifte meeneemt bij de aanvraag.
Verloren en gestolen staatsdocumenten worden landelijk
geregistreerd. Als u zo’n document vindt, moet u dit altijd
direct afgeven bij uw gemeente.
Dier gevonden of vermist
Is uw huisdier vermist of gevonden? Volgens Kalay kunt
u dit het beste melden bij Stichting AMIVEDI (via www.
amivedi.nl). Dit is een landelijke vrijwilligersorganisatie
die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en
gevonden huisdieren in Nederland. De gevonden dieren
gaan naar een dierenasiel, de dierenarts of blijven bij
de vinder.
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
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Even voorstellen...
Mijn naam is Marcel Keurhorst. Ik ben 35 jaar en sinds de
zomer van 2017 wijkbeheerder bij de gemeente Apeldoorn
van de wijken Welgelegen en Osseveld-Woudhuis. Ik ben
opgegroeid in Heerde maar ik woon nu ongeveer 7,5 jaar
met mijn vriendin samen in Epe. In 2016 is onze eerste
zoon geboren en begin januari 2018 ben ik vader geworden
van een tweede zoontje. Deze twee jongens vergen een
hoop tijd maar het is enorm leuk! Als ik nog wat vrije tijd
over heb dan besteed ik die graag aan motorrijden en aan
fotograferen. Met name macrofotografie en landschapsfotografie vind ik heel leuk om te doen.
De functie wijkbeheerder is nieuw voor mij maar werken
voor de gemeente Apeldoorn doe ik al heel wat jaren.
Het begon met het doen van diverse klussen in opdracht
van de gemeente toen ik nog bij een aannemer werkte.
Omdat de samenwerking prettig verliep werd er gevraagd
of ze mij voor een week konden inhuren om ‘team spel’ te
assisteren bij het onderhouden en plaatsen van speelvoorzieningen. Die week werd een maand en die maand werd
een jaar. Uiteindelijk ben ik 3,5 jaar ingehuurd geweest
bij ‘team spel’ tot ik halverwege 2009 in dienst kwam bij
de gemeente. Eerst voor het onderhoud van speelvoorzieningen en later ook om de werkvoorbereiding hiervoor
te verzorgen.
Ik ben vervolgens doorgegroeid naar werfbeheerder
van werkgebouw zuid en in 2015 werd ik uitvoerder in
Apeldoorn-Noord. In deze functie kreeg ik te maken met
heel uiteenlopende onderwerpen en heb ik veel geleerd.
Ik werkte ook al veel samen met de wijkbeheerders. Als
uitvoerder hield ik me vooral bezig met de verschillende
meldingen die bij ons binnen kwamen via de buitenlijn en

met het aansturen van en toezicht houden
op aannemers. Na wat verschuivingen
binnen onze organisatie heb ik gesolliciteerd naar de functie wijkbeheerder.
Ik ben erg blij met deze rol.
Als wijkbeheerder ben je verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud van een wijk binnen het beschikbare
budget en ben je tevens het eerste aanspreekpunt voor
deze wijk. Indien nodig kan ik de hulp inschakelen van
verschillende collega’s zoals vakspecialisten die bijvoorbeeld
alles weten over verkeer, riolering of andere vakgebieden.
Daarnaast geef ik als wijkbeheerder leiding aan een team
medewerkers. De afwisseling die ik tegen kom in mijn werk
als wijkbeheerder spreekt mij erg aan.
Het is leuk om oplossingen te zoeken voor problemen die
mensen in de wijk ervaren. Helaas moet ik ook vaak nee
zeggen op verzoeken maar ik vind het leuk als mensen
uiteindelijk wel begrijpen waarom iets niet kan en dan
alsnog tevreden zijn met het antwoord. Gelukkig gaat het
financieel weer beter met Apeldoorn en kunnen we de
komende jaren op verschillende vlakken extra investeren
en er daarmee voor zorgen dat Apeldoorn een stukje
mooier wordt.
Met vriendelijke groet,
Marcel Keurhorst
Wijkbeheerder stadsdeel
noordoost

Intocht Sinterklaas aan het kanaal
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Wist u ...
• dat de organisaties Wisselwerk (welzijn) en MD Veluwe
(maatschappelijke dienstverlening) samen zijn gegaan
onder de naam Stimenz. Men verwacht door de fusie
‘meer waarde’ te kunnen bieden aan bewoners en
cliënten, alsmede aan de gemeente. Hoofdkantoor is
aan de Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn.
Men is bereikbaar op kantooruren onder nummer
0900-2300230 of 088-7846464 en via www.stimenz.nl.
• dat u dat één op de vier volwassenen in Nederland
mantelzorg verleent? Dat zijn zo’n 3,5 miljoen mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief
voor iemand uit hun eigen omgeving die door een
handicap, ziekte of ouderdom ondersteuning nodig
heeft. Er is nu een Mantelzorg Trefpunt geopend
aan de Tannhauserstraat 405. Een ontmoetingsplek
in stadsdeel Noordoost waar mantelzorgers terecht
kunnen met al hun vragen over mantelzorg. Een plek
waar mantelzorgers zich thuis voelen; elkaar in een
ontspannen sfeer kunnen ontmoeten, ervaringen
delen en activiteiten ondernemen. Bent u mantelzorger? Wilt u van gedachte wisselen over mantelzorg?
U bent van harte welkom. Tel. 368 47 00.
• dat stichting de De Kap aanvullende hulp biedt aan
mensen in de thuissituatie; dat de stichting nog altijd
vrijwilligers (en/of stagiaires) zoekt? De Kap verzorgt
praktische hulp, zoals boodschappen doen, maar ook
intensieve zorg als ondersteuning van de mantelzorg.
De Kap wijst u ook de weg naar de juiste vrijwillige
thuishulp-organisatie. Eén uurtje per twee weken tot
een dagdeel per week, alles kan.
De Kap biedt ook begeleiding en training en is een
steunpunt in de mantelzorg, waar mantelzorgers
terecht kunnen voor hulp en advies. Bent u of kent u
mantelzorgers? De gemeente Apeldoorn geeft mantelzorgers graag een mantelzorgerskaart, waarmee zij
recht hebben op bepaalde voordelen. Inmiddels zijn
er zo’n 700 mantelzorgers die ingeschreven staan en
het kwartaalblad ontvangen, met allerlei wetenswaardigheden voor mantelzorgers.
Voor meer informatie: tel. 529 55 20, www.dekap.nl;
Regentesselaan 2-B, 7316 AC Apeldoorn.
• dat de Zonnebloem heel actief is in onze wijk.
Inlichtingen bij mevr. J. Sieljes, Anna Bijnsring 256,
7321 NH Apeldoorn, e-mail: ha.sieljes@planet.nl,
tel. 367 05 97.
• dat het Rode Kruis ook bij u actief is in de wijk.
Misschien is de telefooncirkel iets voor u. Inlichtingen
bij Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Apeldoorn
055 - 355 33 40 of mail naar: contactcirkel.apeldoorn@
rodekruis.nl.

• dat er in Apeldoorn een verenigingsburo is, onderdeel
van Wisselwerk, gevestigd aan de Brinklaan 268 te
Apeldoorn, tel. 527 05 81. Het Verenigingsburo is
een uniek Apeldoorns initiatief, gesteund dóór de
gemeente, vóór Apeldoornse verenigingen, stichtingen,
clubs en vrijwilligers. Alles wat u nodig heeft om uw
vereniging, stichting of club optimaal te laten functioneren, wordt u door Het Verenigingsburo aangereikt.
Ook kunt u bij ons vrijwilligerswerk vinden.
Zie www.verenigingsburo.nl of mail naar:
ehuizer@vereningsburo.nl.
• dat Pleegzorg Pactum in bepaalde gezinssituaties
een helpende hand kan bieden. Voor een bepaalde
tijd worden pleegouders ingeschakeld die zich willen
ontfermen over kinderen die dat nodig hebben.
Tel. 0800 - 022 34 32; www.pleegzorg.nl.
• dat Stichting ‘kLEEF, Vosselmanstraat 4, een inloophuis,
een ontmoetingsplaats is voor iedereen woonachtig in
de regio Apeldoorn, die op wat voor een manier dan
ook, te maken heeft (gehad) met kanker. Veel mensen
kennen wel iemand in zijn of haar omgeving die door
deze ziekte is getroffen. Wij ervaren dat er bij velen
behoefte is aan warmte, aandacht en tijd. Dat is wat de
deskundige gastvrouwen en -heren van het inloophuis
bieden. Gasten kunnen terecht voor zowel contact met
lotgenoten als voor ontspannende als inspannende
activiteiten.Er worden diversen cursussen gegeven,
zoals koken en breien. Voor vragen of informatie kunt
u bellen naar 576 26 76. Meer informatie vindt u ook
op onze website www.stichtingkleef.nl.
• dat Slachtofferhulp Nederland, regio Twente, Noord
en Oost Gelderland een buro Slachtofferhulp heeft
in Apeldoorn. Op het politiebureau aan de Vosselmanstraat 201 is een medewerker beschikbaar voor een
kort gesprek. Zonodig kunt u een afspraak maken voor
een vervolggesprek bij u thuis of op het politiebureau.
Tel. 548 21 74. Slachtofferhulp biedt hulp bij schade
door misdrijf of verkeersongeval.
Deze hulp, die gratis is, kan bestaan uit informatie
op juridisch en verzekeringstechnisch gebied, hulp bij
het verhalen van schade op de tegenpartij, hulp bij
het opstellen van een brief, hulp bij het invullen van
verzekeringspapieren en bezoek aan een advocaat.
Ook kunt u uw verhaal kwijt als het voorval bij u veel
emoties heeft losgemaakt. Steun is er voor directe
slachtoffers van een verkeersongeval of misdrijf en
voor getuigen en betrokkenen
• dat er iedere woensdagochtend ‘inloopkoffie’ is bij
De Ontmoeting achter de Julianakerk aan de Bloemheuvellaan. U bent welkom vanaf 10.00 tot 11.30 uur.

Bijzondere foto’s uit de wijk Welgelegen...
Heeft u ook mooie of leuke foto’s van onze wijk of leuke verhalen die u met ons wil
delen, stuur het dan naar onze redactie. Inzendingen kunnen gestuurd worden naar:
folkertbruining49@hotmail.com. Veel succes en alvast bedankt, de redactie.
Aanlevering: stuur uw foto’s altijd in een zo hoog mogelijke resolutie. Hoe hoger de resolutie
hoe meer beeldpunten er zijn en hoe groter/scherper wij deze kunnen plaatsen. Voor drukwerk
is de vereiste resolutie 300 dpi. Levert u een foto aan in 72 dpi dan moeten wij deze verkleinen!

Van de gemeente

De trompet klimmer; Campsis radicans.

Loftrompet voor een gezondere leefomgeving
Deze zomer las ik een artikel over de gunstige
invloed van groen op het welbevinden van de mens.
Patiënten die na een operatie herstellen in een
groene omgeving gedijen sneller en beter dan zij
die tussen vier witte muren liggen.
Ik heb niet gelezen of dat enkel aan de kleur groen ligt
of toch aan de aanwezigheid van bomen en struiken.
Hoe dan ook, groen doet iets met de mens. En niet alleen
met mensen die moeten herstellen. U en ik hoeven naar
ik hoop niet dagelijks te herstellen van zware kwetsuren.
Toch schijnt een groene woonomgeving heilzaam te zijn.
Veel groen vraagt om een ruime oppervlakte.

Engeland zullen de wortels hun heil wel onder de
aangrenzende tuin zoeken. Voorwaarde is wel dat ze
tegen een warme, dus zonrijke wand staan.
Geschikte plantplaats
Misschien heeft u ook zo’n wand die met groen heilzamer
is dan zonder.

Verticaal groen
Voor klimplanten ligt dat anders. Die produceren ook veel
groen, maar hebben slechts een beperkte ruimte nodig
om te kunnen groeien. Zo heb ik in Engeland in een kas
een druif gezien die zijn wortelgestel volledig buiten de
kas had. Daar wordt ook de voeding in de vorm van mest
toegepast. Dat bracht me op het idee om op zoek te gaan
naar een voorbeeld van verticaal groen dat ook simpel
kan worden aangebracht.
Na de hype van ‘gamma schuttingen’ waarvan de palen
relatief snel rotten net boven de grond, plaatst men
degelijker werk. Qua schutting ziet het er netjes uit,
maar als je er de hele dag naar moet kijken spreekt mij
de onderstaande oplossing meer aan.
Top klimmer
Deze klimplant heet ‘trompet klimmer’ (Campsis radicans)
en slaat wonderwel goed aan in een restrandje tussen
de parkeerstrook en de achterliggende tuin. Net als in
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Ik stel voor om voor de wijk Welgelegen 50 planten
beschikbaar te stellen voor de aanplant van meer
verticaal groen. Voorwaarde is wel dat de plantplaats geschikt moet zijn. Dat wordt beoordeeld
door een deskundige die kijkt naar de eigendomssituatie en de kans dat de plant(en) aanslaan.
Wie heeft aantoonbaar verstand van groen en
kan dit op zich nemen? Neem dan contact op met
Jos van Nuenen 06 - 11 37 81 19 of
j.vannuenen@apeldoorn.nl

Grijs wordt oranje
Apeldoorn streeft naar maximaal 30 kilo restafval per persoon per jaar. Als het aan het college van B en W
ligt, zet Apeldoorn de komende jaren in op een verdere scheiding van afval. Het uiteindelijke doel is om tot
30 kilo restafval per persoon te komen in 2025. Om deze doelstelling te realiseren wil het college een breed
pakket aan maatregelen nemen. Het meest in het oog springende onderdeel van het vastgestelde recycleplan is het zogeheten omgekeerde inzamelen.
Oranje
De grijze container krijgt medio 2018 een oranje klep.
In deze oranje container kan vanaf dat moment plastic,
metaal en drankverpakking (PMD) worden verzameld.
Dit is het grootste deel van het restafval. De oranje container wordt, net als de groene en blauwe container, gratis
aan huis opgehaald. De kleine hoeveelheid restafval die
daarna overblijft, kan weggebracht worden naar speciale
ondergrondse containers.
Luierinzameling
Om de hoeveelheid restafval te beperken voor gezinnen
met kinderen in de luiers, start een proef voor luierinzameling. Dit om het makkelijker te maken om afval te
scheiden. “Dit idee komt voort uit de enorme hoeveelheid
reacties naar aanleiding van het concept recycleplan.
Het plan was onderwerp van gesprek op social media en
er werden dan ook veel goede suggesties aangedragen.
Op basis hiervan zijn er diverse aanpassingen aan het plan
gedaan. Het bieden van service staat hierbij voorop” aldus
wethouder Mark Sandmann.

Met het nieuwe recycleplan hoopt de gemeente
tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar
scheidings- en recyclingmogelijkheden. Er is in het plan
ook speciale aandacht voor Apeldoorners met een
zorgvraag.
Maatregelen
Naast het omgekeerd inzamelen worden er aanvullende
maatregelen getroffen om het scheiden van afval te
bevorderen. Om meer service te bieden, zal de milieustraat langer open zijn en worden de gratis kilo’s grofvuil verhoogd naar 400 kilo. Ook Foenix wordt als een
belangrijke partner gezien in het plan. Samen met hen
is gekeken naar hun rol binnen het nieuwe beleid om
zoveel mogelijk service te bieden.
Meer informatie over het recycleplan is te vinden op
www.recycleservice.apeldoorn.nl

Aanpassingen
Naast de proef voor luierinzameling, wil het college
enkele ondergrondse containers voorzien van een kleinere
inwerptrommel. Dit maakt het mogelijk om kleinere
afvalzakken aan te bieden tegen een aangepast tarief.
“We merkten dat mensen het prettiger vinden om hun
afval in kleinere hoeveelheden aan te bieden, juist omdat
het overgebleven restafval nog maar weinig is. Daarom
willen we, waar nodig, de ondergrondse containers aanpassen”, legt Sandmann uit.
Ook bij hoogbouwwoningen blijkt er een sterke behoefte
om afval te scheiden. Daarom wordt er geïnvesteerd in
aparte ondergrondse containers voor PMD. Dit betekent
dat de Klik-m haken aan de lantaarnpalen zullen verdwijnen.

Hout stoken? 10 tips om overlast te voorkomen
Het stoken van hout brengt warmte en sfeer in huis.
Het gebruik van open haarden en houtkachels voor het
(geheel of gedeeltelijk) verwarmen van woningen neemt
de laatste jaren toe. Ook is er een toename van het
stoken van hout in de tuin (terraskachel, vuurkorf).
Het is belangrijk om op een juiste manier te stoken, zodat
overlast voor anderen beperkt wordt. Het ministerie van
Infrastructuur en Milieu heeft een Toolkit houtstook
opgesteld, met daarin een stappenplan voor de volgende

doelgroepen: de stoker, de persoon die overlast ervaart,
de gemeente en de GGD. Hiermee is het voor een ieder
duidelijk wat de mogelijkheden en verplichtingen zijn.
Lees de 10 stooktips afkomstig uit de toolkit houtstook.
Links:
https://www.apeldoorn.nl/DATA/TER/digitaal_loket/
wonen_en_uw_buurt/hout_stoken_particulieren.pdf
https://www.apeldoorn.nl/Stooktips
Infomagazine
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Ondergedoken in Welgelegen
In de Stentor van 27 januari j.l. stond een bijzonder artikel geschreven door Hanne Koops. Het verhaal speelt
in de Tweede Wereldoorlog, in Welgelegen. De oorlog 1940-1945 is aan Welgelegen niet voorbij gegaan.
Ook in onze wijk werd tijdens de oorlogsperiode onderdak verleend aan mensen die om wat voor reden
dan ook moesten onderduiken. In dit geval betrof het twee Joodse onderduikers.
De families Schurink en Vis
In de oorlog woonden de families Schurink en Vis aan
de Auroralaan respectievelijk Morellenlaan. Zij gaven
onderdak aan Joodse onderduikers. Bij de familie Schurink
woonde Emanuel Joëls, de familie Vis gaf onderdak aan
Hetty van Son. Emanuel en Hetty waren verloofd.
Zij verbleven in de oorlog zo’n 800 meter van elkaar.
Een bijzonder onderdeel van de geschiedenis is dat
Emanuel strips tekende voor zijn verloofde. Deze werden
door de kinderen van de familie Schurink naar Hetty
gebracht. Een zeer riskante onderneming. Dit omdat de
Deventerstraat, die zij moesten oversteken, een doorgangsroute van de Duitsers was.
Onderscheiden met Yad Vashem Award
In Jeruzalem bevindt zich het Holocaust History Museum
en Remembrance Center ‘Yad Vashem’ (vertaald ‘Hand
en Naam’). Deze instelling leent zijn naam aan een
onderscheiding - de Yad Vashem Award - die de staat
Israël toekent aan niet-Joden die zich in de Tweede
Wereldoorlog op bijzondere wijze hebben ingezet voor
het redden van Joden en veelal daarbij hun eigen leven
in de waagschaal hebben gesteld of zelfs verloren.

Johan Vis (tweede van links)
en rechts naast hem Riek, net na
de oorlog. Het echtpaar woonde
aan de Morellenlaan.
Herman en Annie Schurink voor hun
huis aan de Auroralaan in Apeldoorn.

De dochter van Emanuel en Hetty, Jet Naftaniel, heeft
deze onderscheiding aangevraagd voor de families Schurink
en Vis. Het zeer zorgvuldige proces waarin zo’n aanvraag
wordt behandeld staat uitvoerig beschreven in het artikel.
De aanvraag is zeer terecht gehonoreerd.
Een van de kinderen Schurink, de nu 83-jarige Geeske
Leunen-Schurink, zal op 20 februari 2018 de onderscheiding
in ontvangst nemen. Haar reactie: “Mijn ouders hebben
dat toen heel spontaan gedaan”. Maar zij spreekt toch
ook van een heel mooi en bijzonder gebaar.
Geschiedenis levend houden
De gemiddelde leeftijd in onze wijk ligt om en nabij
55 tot 59 jaar, zie hiervoor het artikel Welgelegen 19922017 in het Infomagazine van oktober 2017. De meeste
inwoners van Welgelegen hebben dus de oorlog niet of
niet bewust meegemaakt. De oudere generatie kreeg
de oorlogsverhalen door van ouders. Voor de jongere
generatie is de Tweede Wereldoorlog ‘ver weg’ en wellicht
weinig bekend. Toch lijkt het mij goed de geschiedenis van
die tijd levend te houden. Overigens zien wij uw bijdragen
op dit terrein graag tegemoet.
Site: www.yadvashem.org
Krantenartikel verschenen op 27 januari 2018.
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Een kijk in de wijk
Melkfabriek Mariëndaal, blinkende
melkbussen uit alle windstreken…
In 1906 werd de Vereniging Apeldoornsche Coöperatieve
Fabriek van Melkproducten Mariëndaal opgericht. In het
begin waren er maar 41 boeren met in totaal 169 koeien
aangesloten bij de melkfabriek. Ongeveer 20 jaar later
waren dit ongeveer 700 veehouders met in totaal 2750
koeien. Door de groei van het bedrijf was het in 1922
noodzakelijk dat er een nieuwe fabriek gebouwd werd
in de driehoek Noorderlaan, Zuiderlaan en de huidige
Mariëndaal.
Niets in het nu zo gemoedelijk ogende buurtje herinnert
nog aan de tijd dat hier ‘s ochtends en ‘s avonds na de
melktijd een leger van melkrijders met paard en wagen
uit alle windstreken melk in blinkende melkbussen
kwamen aanvoeren. Niks, behalve een klein stukje van
de Trekweg dat nu Mariëndaal heet en een gevelsteen
in het eerste huis aan de Oosterlaan met daar op ‘Nieuw
Mariëndaal’.
Lawaai
De melkbussen werden aan de achterzijde van de fabriek
gelost en een lopende band voerde ze met oorverdovend
lawaai door de fabriek, waarna ze leeg en schoon weer
werden meegegeven. Via een bonnensysteem werden de
boeren op de hoogte gebracht van de opbrengst van hun
levering. Omdat het bedrijf eigenlijk een samenwerking
betrof tussen de melkleveranciers was het belangrijk dat
alles goed en eerlijk verliep, wat de kwaliteit van de melk
en melkproducten ten goede kwam. Een laboratorium
controleerde de aangeleverde melk. Na het pasteuriseren
van de melk werden er allerlei producten van gemaakt

zoals melk, boter,
karnemelk, pap, yoghurt, vla en chocolademelk.
Deze producten werden vervolgens door de in een keurig
uniform gestoken melkventers van Mariëndaal met
bakfietsen of handkarren door heel Apeldoorn naar de
klanten gebracht.
Melkautomaat
Mariëndaal groeide stevig en nam meerdere nabij
gelegen concurrenten over. Ondanks dat de oorlogsjaren
zwaar waren voor het bedrijf, ging de opmars van het
vooruitstrevende bedrijf hierna gewoon door. Zo was
Mariëndaal de eerste melkfabriek die een melkautomaat
bij een tankstation neerzette, waar men tegen een
betaling van 25 cent een pakje met 250 ml gekoelde melk
kon halen. In 1963 ging Mariëndaal op in de combinatie
van zuivelfabrieken Gelria en in 1969 in Coberco.
Overgenomen met toestemming van de site
Mijn Gelderland, https://mijngelderland.nl/inhoud/routes/
geheugen-van-apeldoorn/melkfabriek-mariëndaal
Heeft u ook mooie of leuke foto’s van onze wijk of leuke
verhalen die u met ons wil delen, stuur het dan naar onze
redactie. Inzendingen kunnen gestuurd worden naar:
folkertbruining49@hotmail.com.
Veel succes en alvast bedankt voor de moeite.
De redactie

Regels voor het aanvragen van subsidie
voor buurtfeesten of –barbecues
Als u in de buurt een feest of barbecue wilt organiseren kan de wijkraad dit
eventueel subsidiëren en wel tot een bedrag van s 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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De wijkraad Welgelegen bestaat 25 jaar
In 2017 vierde de wijkraad Welgelegen haar 25-jarig bestaan. Er is in het bestuur lang over gedubd hoe
dit heugelijke feit gevierd moest worden. Een aantal mogelijkheden is besproken, en een daarvan was het
aanbieden van een kunstwerk aan de bewoners van de wijk. Dit idee is uitgewerkt. Op 4 november 2017
is het kunstwerk aangeboden aan de bewoners van Welgelegen.
Het kunstwerk, een bank, is ontworpen door Tirza Verrips,
een bekende Apeldoorns kunstenaar die al veel mooie
dingen heeft gemaakt. Het is natuurlijk geen ‘gewone’
bank geworden, hoewel u er wel op kunt zitten.
Het kunstwerk verwijst naar de geschiedenis van het
landgoed Welgelegen, met het landhuis waar ooit, begin
19e eeuw, admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen woonde.
Van Kinsbergen heeft naam gemaakt in de 4e Engelse
oorlog (1781) in het bijzonder door de zeeslag bij de
Doggersbank in de Noordzee. Hij zou dan ook later
benoemd worden tot graaf van Doggersbank.

vorm van drie stalen bollen op het kunstwerk aangebracht.
Ook het gedicht, van Tirza zelf, gegraveerd in een
granieten plaat aan de zijkant van de bank verwijst naar
landgoed en landhuis. Ach, en de naam van de bank?
Wat dacht u van ‘de Doggersbank’?
Op zaterdag 4 november heeft Tirza samen met wethouder
Detlev Cziesso het kunstwerk, na een korte inleiding van
wijkraad voorzitter Bert Huiskamp, onthuld.
De onthulling werd nog extra opgeluisterd doordat drie
leden van het wijkraadbestuur uitgedost waren als de
freules Schimmelpenninck van der Oije. Tirza ging gekleed
als de admiraal zelf.

De admiraal werd in het landhuis verzorgd door drie freules.
De koosnamen van hen, Keetje, Jetje en Sweertje, zijn in de

Gaat u eens kijken. En ga ook eens op de bank zitten. U heeft dan een prachtig uitzicht op de
brug De Freule, ook een kunstwerk van Tirza! Evenwel, om het gedicht te lezen moet u naast
de bank gaan staan:
Wie weet nog hoe de regen rook
in ons geheugen over zomers
uit een ver verleden
op ‘t lommerrijke land van toen?
Waar vele bomen drupten
van de lente regen
Op kiezels van verdwenen paden
Waar hij al ziek zeeslagen later
Gedragen door de liefdevolle zusters
wandelde
Hoe hard het ijs was
in door hem geschonken vijvers
Hoe mooi de sneeuw lag
op het huis met vele kamers
Waar nog weer later
jonge meisjes lachten

Gesloopt het statig huis
tot puin en stof
’t verleden landgoed
traag tot stad versteend
Van hoe en wat
weet nu alleen de grond
waar perken waren, muren stonden
Waar berken tot de hemel reikten
en nu regen geurig op warm asfalt valt
woont nu herinnering in vele huizen
aan die zo roemrijke Welgelegenheid

Tirza Verrips nov. 2016

