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Het was een inspirerende avond, die achttiende april tijdens de Algemene Ledenvergadering.  
Het aantal bezoekers mag dan doorgaans niet al te groot zijn; er wordt wel gediscussieerd over  
zinnige onderwerpen. De thuisblijvers hadden, zoals gebruikelijk, weer ongelijk. Elders in dit blad  
vindt u het verslag van deze jaarlijkse bijeenkomst.

Nu verder, met één prominent bestuurslid minder. Wilco Rietberg gaat verhuizen naar Beekbergen en 
moet ons dus ook verlaten. We zullen hem missen, want Wilco was de afgelopen 17 (!!) jaren zeer actief en dan 
met name op het gebied van wat wij noemen ‘grijs en groen’. De harde onderwerpen dus, van verkeersonderwerpen
tot wegen- en groenonderhoud. Een actief bestuurslid dat moeilijk te vervangen zal blijken. Bedankt Wilco!!
Hieruit blijkt ook gelijk de kracht van een wijkraad als de onze: medewerkers blijven vaak lang bij ons (en ja, het is ook 
wel erg leuk in onze club) en zijn daardoor gepokt en gemazeld in het wijkraadswerk, kennen de juiste ambtenaren 
en worden door de gemeente gerespecteerd. Niets is zo funest voor het vertrouwen in ons, zowel door ambtenaren als 
door bewoners, als een regelmatige wisseling in de bezetting van het bestuur. Helaas zie je dat te veel bij enkele andere 
wijkraden in Apeldoorn.

Bij het schrijven van dit stukje is juist de samenstelling van het nieuwe college bekend geworden. Wij wensen de nieuwe 
wethoudersploeg veel succes en hopen op een vruchtbare samenwerking. Aan ons zal het niet liggen zolang het belang 
van de bewoners voorop blijft staan.
Ik wens u een mooie zomer.

Bert Huiskamp

Van de voorzitter
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6. Benoeming bestuursleden
Bert Huiskamp en Kees van Assenbergh hebben zich 
kandidaat gesteld voor herbenoeming. Er wordt gevraagd 
naar de regeling in de statuten m.b.t. herbenoemingen. 
Leeftijdsdiscriminatie mag niet meer, was eerst 72 jaar. 
In de statuten zou een maximum aantal termijnen 
vastgelegd kunnen worden. Discussie over aanpassing 
huishoudelijk reglement danwel de statuten en daarmee 
samenhangend wel of niet naar de notaris. Voorstel is 
dit volgend jaar als onderwerp/ voorstel terug te laten 
komen. Het is tevens een goede gelegenheid om de 
huidige statuten te vervangen in begrijpelijke taal. 
Bert Huiskamp en Kees van Assenbergh worden door de 
vergadering bij acclamatie herbenoemd in hun huidige 
functies. 

7. Energiek wonen 
Barbara Middelhoff is (tijdelijk) coördinator Energiek 
Wonen Apeldoorn. Louis Berendsen is als vrijwilliger 
energiecoach van de gemeente Apeldoorn en inwoner 
van de wijk Welgelegen. In de wijk Welgelegen wonen 
3 energiecoaches. Barbara licht toe dat de gemeente 
Apeldoorn sneller dan landelijk wil gaan voor de energie-
transitie. Ze geeft aan dat de verandering uiteindelijk 
vanuit bewoners zelf moet komen en welke middelen 
er zijn om je stap voor stap in de mogelijkheden te 

1. Opening en mededelingen
Bert blikt terug op het afgelopen jaar, en op het 25-jarig 
jubileum van de wijkraad. Een actueel onderwerp in de 
nieuwe gemeenteraad is burgerparticipatie. Het is te 
bezien wat dat betekent voor de wijkraad. Met de laatste 
nieuwbouw is de wijk Welgelegen zo goed als compleet.
Wilco Rietberg neemt na bijna 17 jaar afscheid van de 
wijkraad, hij gaat buiten de wijk wonen. Wat betreft de 
agenda van de avond: het programmaonderdeel wijkagent 
vervalt door afwezigheid wijkagent (onbekend waarom). 

2. Verslag ALV 2017 wordt goedgekeurd. 

3. Secretarieel jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd. 

4. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018
Het aantal betalende leden neemt af. De subsidie van de 
gemeente neemt toe i.v.m. het stijgend aantal inwoners. 
Dit wordt veroorzaakt door de nieuwbouw. In het verslag 
van de kascommissie wordt voorgesteld posten verder uit te 
splitsen. Het financieel jaarverslag en de begroting worden 
goedgekeurd en het bestuur wordt décharge verleend. 

5. Benoeming kascommissieleden 
Francina Kant en Mathieu Beurskens zijn lid. Ab Tromp en 
Erik Fiks zijn reserveleden. 

Verslag Algemene Ledenvergadering Wijkraad Welgelegen  
woensdag 18 april 2018

Mededelingen van het bestuur
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huis of naar een naschoolse verblijfplek. Bijvoorbeeld 
een naschoolse opvang of een vriendje of vriendinnetje 
waar ze gaan spelen. Daaruit blijkt dat een belangrijk 
deel van de kinderen zelfstandig naar school wandelt of 
fietst. Na schooltijd gaan ze op eigen gelegenheid naar 
bijvoorbeeld een vriendje of naar de oppas. Natuurlijk 
worden kinderen ook wel gebracht of gehaald. Opvallend 
veel kinderen gaan naar een plek in het Mheenpark net 
buiten de wijk. Ook het schoolplein is in trek als speelplek 
na school. Daarom is het voorstel ontstaan om de plek in 
het Mheenpark aantrekkelijker 
te maken voor de jeugd. 

Naast deze ontwikkelingen speelt de vorming van het 
beleid van de comfortabele gezinsstad. Naar verwachting 
komt na de vorming van het nieuwe gemeentebestuur 
een budget beschikbaar voor jeugd. Het idee is dat daar-
van dan een deel kan worden besteed aan het verbeteren 
van de speelplek in het Mheenpark. 

9. Toelichting actuele punten bestuur door 
 Folkert Bruining
–  Wapenrustlaan: Na toelichting huidige stand van 

zaken geven de aanwezige leden aan meer problemen 
te ondervinden met de oversteek ter hoogte van de 
Latonalaan. Wilco neemt het idee mee van bewoners 
van Fortunalaan en er komt een plenaire bijeenkomst 
vanuit de wijkraad. Hierbij zal ook de fietsersbond 
uitgenodigd worden. 

verdiepen. De presentatie komt op de website en zal
tevens aan de deelnemers worden rondgestuurd. 
Voor VVE’s is een heel specifiek loket voor Gelderland. 
Afgesproken is dat een paar bewoners de stappen gaan 
doorlopen zodat we daar binnen de wijk ervaring mee 
op kunnen doen. Op de volgende ALV zal verslag worden 
gedaan van de opgedane ervaring. 

8.  Spelen in Welgelegen door Jos van Nuenen, 
stadsdeelmanager

Op initiatief van de wijkraad heeft de gemeente twee 
jaar geleden onderzoek gedaan naar de kwaliteit en 
het budget voor het spelen in Welgelegen. Daaruit 
bleek dat Welgelegen een proportioneel deel van het 
onderhoudsgeld voor de speelgelegenheden krijgt. 
Ook werd geconstateerd dat de speelvoorzieningen in 
Welgelegen weinig uitdagend zijn voor de jeugd. Daarom 
is een plan opgevat om de mogelijkheden van de aanleg 
van een meer uitdagende speelplek te onderzoeken. 
Het terrein rond de Hertog van Gelreschool zou hiervoor 
geschikt zijn. Maar na presentatie van globale voorstellen 
waren buren niet erg enthousiast. Daarmee stonden 
we weer bij af. Vervolgens is voorgesteld om niet alleen 
naar de speelvoorzieningen te kijken maar naar het 
speelweefsel. Dus zowel naar de speelvoorzieningen 
zelf als naar de verbindingen ertussen. Daarvoor zijn 
interviews gehouden met de leerlingen van de groepen 
5 t/m 8 van de Hertog van Gelreschool. Gevraagd is naar 
de tocht ’s morgens naar de school en naar de tocht naar 
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Gezocht: een nieuw,
enthousiast bestuurslid

van de wijkraad
 
Wilt u zich inzetten voor de kwaliteit van 

wonen en leven in onze wijk Welgelegen? 

Meldt u dan aan. Voor inlichtingen kunt 

u terecht bij het vertrekkende bestuurslid  

Wilco Rietberg (06 - 215 20 777) of bij de 

voorzitter Bert Huiskamp (055 - 360 17 61).

10. Rondvraag 
–  Klacht van de leden over het weinig laten zien van de 

wijkagent
–  Vraag over stand van zaken van afgesloten belvédères 

op de Freulebrug. Hierop wordt geantwoord dat deze 
waarschijnlijk iets verkleind en verstevigd zullen worden, 
echter een besluit moet nog genomen worden

–  Plantsoen Welgelegen is wat stuk gereden, is geregeld
–   Fiets en wandelpad bij de Freule, is nog steeds discussie, 

diepe kuil op fietspad
–   Oversteekpunt tussen wijk en Lidl en Dirk op de terug-

weg wordt aangegeven als gevaarlijk punt
–  Vraag over de Molenstraat die momenteel in slechte 

staat is, deze wordt heringericht.

–  Parkeerplaatsen: Na toelichting op de parkeersituatie   
Quarles van Uffordlaan volgt een klacht over het 
personeel van De Beren dat parkeert in de straat. Wilco 
licht hierbij toe dat de straat van iedereen is en dus voor 
algemeen gebruik. Een parkeerverbod heeft voor- en 
nadelen. Wilco geeft als tip de wijkagent te informeren 
over (vakantie)voertuigen die daar voor langere tijd 
staan. Verder volgt een jaarlijkse evaluatie. 

–   Hondenpoep: Bewoners hebben hondenliefhebbers 
aangesproken op het feit dat zij hun hond uitlaten op 
het speelveld aan de Latonalaan. Dit werd hen niet in 
dank afgenomen. Het blijft een moeilijk onderwerp 
omdat handhaving lastig is. De wijkraad gaat met 
bewoners kijken wat een geschikte manier is om 
hondenliefhebbers aan te spreken. 

–   Wandelnetwerk Gelderland: Er is een wandelnetwerk 
Gelderland. Het streven is om daar een meer samen-
hangend netwerk van te maken door verschillende 
delen daarin met elkaar te verbinden en een goede 
bewijzering in te voeren. Zie bijvoorbeeld het netwerk 
van Overijssel. Zo bestaat er nu een route in het wandel- 
netwerk die aan de stadskant langs de Freule gaat.  
En er bestaat een route die langs/door het Mheenpark 
gaat. Door de wijkraad is een voorstel gedaan (naar 
de gemeente) om deze delen a.h.w. met elkaar te 
verbinden met een wandelroute door Welgelegen. 
De route zal gaan langs punten die interessant zijn in 
cultuur (kunstwerken), architectuur (opzet Welgelegen 
west) of historie (het oude landgoed Welgelegen) van 
Welgelegen. In het Infomagazine van de komende tijd 
zullen we aandacht aan dit onderwerp besteden,  
althans als er een reactie van de gemeente binnen is.

Hoe werkt burgerhulpverlening?
Wanneer je een reanimatie diploma behaald hebt  
- zie hieronder - kun je burgerhulpverlener worden door je 
aan te melden bij een oproepsysteem (www.hartslagnu.nl 
of www.hartveiligwonen.nl). 

Mocht iemand een hartstilstand krijgen en 112 gebeld 
worden, dan worden via de Meldkamer Ambulancezorg 
twee ambulances met spoed naar het slachtoffer gestuurd. 
Gelijktijdig gaat er een sms-bericht uit naar iedereen in de 
buurt, die geregistreerd is als burgerhulpverlener. Hij of zij 
ontvangt dan een oproep op zijn /haar mobiel met daarin 
de code waarmee het dichtstbijzijnde geregistreerde AED 
apparaat geactiveerd kan worden. Het is niet verplicht om 
in actie te komen bij een oproep via sms, het is een vrijwillig
systeem en men verleent alleen hulp als men daartoe in 
staat is, anders geeft men geen gehoor aan de oproep.

Wat is een AED?
Een AED - Automatische Externe Defibrillator - is een 
apparaat waarmee men een elektrische schok aan het 
hart kan toedienen. Wanneer het normale hartritme 
plotseling chaotisch wordt kan er een hartstilstand 
optreden. Het hart kan het bloed niet langer effectief 
rondpompen en de patiënt stort in, stopt met ademhalen, 
reageert niet meer en heeft geen waarneembare pols. 

Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van 
het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzake-
lijk is een stroomstoot toe te dienen. Het apparaat geeft 
u via een ingebouwde computerstem opdracht om een 
‘levensreddende’ stroomstoot toe te dienen of te starten 
met hartmassage en mond op mondbeademing. Van een 
ingebouwd display kan men de gesproken opdracht ook 
aflezen. Het apparaat begeleidt je op een veilige manier 
door de reanimatie heen.

Automatische Externe Defibrillator - AED
Na het avondeten laat je de hond nog even uit. Bijna thuis zie je plotseling de overbuurman op straat in 
elkaar zakken. Een buurvrouw begint meteen te reanimeren en roept om een AED. Maar hangt er wel eentje 
in de buurt? En wat is een AED? Hoe werkt hulpverlening? Per dag krijgen zo’n 300 mensen een hartaanval. 
Als het mis gaat met iemand in jouw buurt is een AED onmisbaar. Bij een hartstilstand zijn de eerste zes 
minuten cruciaal. Een ambulance kan bijna nooit in zo’n korte tijd aanwezig zijn dus vergroot een AED de 
overlevingskansen.
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Politie nieuws
Nieuwe wijkagent
Na een aantal jaren dienst te hebben gedaan als wijkagent voor Welgelegen/Osseveld West laat Erol Kalay weten dat hij 
wijkagent wordt van het westelijk gedeelte van de binnenstad. De teamchef van de politie verwacht tegen de zomer een 
nieuwe wijkagent voor onze wijk te hebben. De wijkraad wenst Erol Kalay veel succes in zijn nieuwe functie en hoopt  
dat zijn opvolger de rubriek ‘Politienieuws’ in het Infomagazine van Welgelegen zal handhaven!

Postadres politie: Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
Telefoon:  0900-8844
Twitter:  @polwelgelegen

Als elke seconde telt kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, bel dan 0900-8844 (lokaal tarief).

zijn. Bedenk dat in Nederland particulieren, verenigingen, 
winkels of bedrijven een AED mogen aanschaffen en in 
geval van nood, ook zonder specifieke medische kennis, 
gebruiken. Zo zijn er dus meer AED’s beschikbaar dan er 
geregistreerd staan, maar een nadeel is dat deze AED’s niet 
zijn te zien op de landelijke kaart en dus niet gevonden 
worden in noodgevallen. Het Rode Kruis wil graag in kaart 
brengen waar alle AED’s zijn. Hiervoor worden vrijwilligers 
ingezet die langs de deuren gaan en AED’s controleren 
op werking en in kaart brengen. En passant gaan ze ook 
langs de AED’s die al geregistreerd zijn om te controleren 
of alle gegevens nog kloppen.

Ongeveer de helft van het aantal geregistreerde AED’s 
in de database van het Rode Kruis is alleen beschikbaar 
tijdens openingstijden. Deze hangen bijvoorbeeld bij  
de receptie van bedrijven, in winkels, in de ontvangsthal 
van medische centra, en zijn niet in een buitenkast 
bereikbaar. Het Rode Kruis ziet liever dat de AED’s 7 keer 
24 uur beschikbaar zijn. Een vroegtijdige toepassing van 
defibrillatie bewerkstelligt immers een enorme toename 
van overlevingskansen! 

Op de achterzijde van dit IM treft u enkele AED-locaties 
bij het kaartje van Welgelegen aan.

Sylvia Guys

Per alarmering worden maximaal 30 burgerhulpverleners 
die in dezelfde omgeving zijn opgeroepen. Hierdoor is 
de kans groot dat iemand in de gelegenheid is om hulp 
te bieden. De burgerhulpverlener gaat zo snel mogelijk 
naar het slachtoffer. Samen met andere opgeroepen 
burgerhulpverleners starten ze met reanimeren en sluiten 
de AED aan. Ze gaan door met reanimeren totdat de 
ambulance arriveert en het personeel de reanimatie over-
neemt. Voor een goed werkend oproepsysteem zijn er 
minstens 170.000 burgerhulpverleners nodig. Dit aantal is 
bereikt maar er zijn altijd nog meer burgerhulpverleners 
welkom.

Iedereen kan leren reanimeren!
Reanimeren doe je niet voor jezelf, maar voor een ander. 
Maar het is een veilig idee dat je kunt reanimeren en weet 
dat anderen om je heen dat ook kunnen. Reanimeren is 
helemaal niet moeilijk. Ben je 12 jaar of ouder? Dan kan je 
een reanimatie- en AED-cursus volgen. 

Na afloop van deze cursus weet je precies wat je moet 
doen als iemand in jouw omgeving ineen zakt. Nu denk 
je misschien: “Zo’n reanimatiecursus kost vast veel tijd en 
geld.” Maar dat valt mee. De meeste verzekeringsmaat-
schappijen vergoeden de kosten en de cursus duurt maar 
een paar uur. Ook kun je de reanimatie-theorie online 
leren, wat tijd scheelt in de praktijk. Voor meer informatie 
kun je terecht bij onder meer de site van het Nederlands 
Rode Kruis www.rodekruis.nl

Locatie en beschikbaarheid van AED’s
Het Rode Kruis heeft een EHBO-app waarmee je een 
overzichtelijke kaart met alle locaties en openingstijden 
van geregistreerde AED’s in de buurt kunt vinden. Ook de 
website www.aed4.eu kan je raadplegen. Mocht je een 
dagje uit gaan of een weekje elders toeven, is het ook 
zinvol om na te gaan waar in de buurt AED’s zijn, want je 
weet maar nooit.

In de database van het Rode Kruis staan op dit moment 
slechts 26.807 AED’s geregistreerd, terwijl er in heel 
Nederland tussen de 80.000 en 100.000 AED’s verkocht 

Foto AED bij het Gezondheidscentrum Welgelegen aan de Baron Sloetkade. 
De AED bevindt zich in de huisartsenpraktijk van het centrum.
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Kindervilla Welgelegen: 
Spelen en ontdekken in het groen
Misschien ken je het al omdat je jonge kinderen hebt óf je bent er eens langs gereden: Kindervilla 
Welgelegen, aan de Molenstraat in onze wijk. Zodra je binnenkomt in de gezellige centrale hal, bruist 
het al van de energie. En dan heb je de geweldige, groene ontdektuin nog niet eens gezien, met de 
kippen en konijnen en een heuse pipowagen. Je kunt je vermaken in de modderkeuken, meehelpen 
in de moes- en pluktuin én er zijn volop verstopplekjes.

Een tip voor de ouders: Kindervilla Welgelegen is open 
van 7 tot 7! Ze biedt flexibele opvangmogelijkheden, 
waarbij je je nog tot woensdag kunt aanmelden voor 
opvang de week erna. Er zijn 2 verticale opvanggroepen 
naast een peutergroep op dinsdag en donderdag (de hele 
dag of naar keuze in de ochtend). 

Ga ook eens kijken op deze bijzondere plek 
in Welgelegen! Je kunt je aanmelden voor een 
rondleiding via 038 - 421 45 21. 

Peuters kunnen naar hartenlust ravotten, klauteren en 
ontdekken in de tuin of bij slecht weer in de eigen gymzaal. 
Of even lekker een boekje lezen en uitrusten in een van de 
gezellige hoekjes, die natuurlijk ook volledig zijn ingericht 
op baby’s: spelen bij de kindervilla is altijd een feestje. 

Kindervilla Welgelegen is een onderdeel van de organisatie 
voor kinderopvang Doomijn. Bij Doomijn is alles gericht 
op ontwikkeling en groei van het kind: van pedagogisch 
beleid tot inrichting en van training en opleiding van 
medewerkers tot uitdagend activiteitenaanbod. Doomijn 
geeft daarvoor baby’s en peuters letterlijk en figuurlijk 
alle ruimte, want kinderen ontwikkelen op verschillende 
gebieden, ieder in hun eigen tempo. Denk bijvoorbeeld 
aan taal, creatieve ontwikkeling, spel, sociale ontwikkeling 
of grove en fijne motoriek. De zorgzame en deskundige 
pedagogisch medewerksters van Doomijn stimuleren die 
ontwikkeling op verschillende manieren, aansluitend bij de 
leeftijd van het kind. 

‘Kinderen groeien als je 
ze de ruimte geeft’ 
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‘Cultuur bij je buur’

Het orkest bestond uit de leden:
Mouafak Al Jamal, zang en Arabische luit (aud)
Sanaa Al Said, zang
Irmgard Cottar, tamboerijn (riqq) en grote drum (mizar)
Chris Frieswijk, (soort) steeldrum (hang)
Crispijn Oomes, viool
Frank van Veldhoven, contrabas.

Traditionele muziek
Er werden zes prachtige, romantische nummers ten gehore 
gebracht waarbij in sommige gevallen werd gezongen. 
Het betrof veelal traditionele muziek en zang. Mouafak, 
zelf afkomstig uit Syrië, vertelde dat de muziek en liederen 
niet specifiek Syrisch waren maar bekend waren in gehele 
Midden Oosten. De titel van elk nummer werd door de 
orkestleden (vrij) vertaald in het Nederlands en de inhoud 
steeds toegelicht. Interessant is dat het tweede nummer 
dat ten gehore werd gebracht al stamt uit de 9e eeuw 
maar nog steeds wordt gezongen. Bijzonder was ook dat 
het refrein van het laatste nummer voor het publiek werd 
vertaald en in onze eigen taal kon worden meegezongen.

‘Alle vogels vliegen over stad en land en overzee. 
Zwaluwen en nachtegalen gaan met de seizoenen mee.
Was ik maar een vogeltje dan kwam ik ver. ‘k Wou dat ik 
kon vliegen als de morgenster’.

Niet alledaags
Door Mouafak werd nog een uitleg gegeven over de 
Arabische luit (aud). Dit voor muziek uit de Arabische 
wereld zo karakteristieke instrument - zessnarig, maar 
anders gestemd dan de guitaar - bestaat al zo’n duizend 
jaar. We hebben kennis kunnen maken met muziek die 
voor ons niet alledaags is. Het was een heel indrukwek-
kende middag met een bijzonder optreden. En dat was 
niet alles… Later op de middag werd nog een ‘toegift’ 
gegeven in de Gigant. Daar vond de afsluiting plaats van 
een dag Cultuur Bij Je Buur!

Website: www.speelman.nl/aljamal
In 2019 wordt Cultuur Bij Je Buur georganiseerd op 
18 en 19 mei.

Op zondag 15 april was het huis aan de Deventer-straat 62 even het theater voor 
het optreden van het muziekgezelschap Orchestre Al Jamal afkomstig uit Zutphen. 
In het kader van Cultuur Bij Je Buur in Apeldoorn waren we te gast bij Kety en Gijs 
de Kwaasteniet en konden genieten van (traditionele) Arabische muziek en zang.
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Schermkampioenen in Welgelegen: 
Schermen wordt nooit saaie sport!

Onderstaand alle gehuldigde coryfeeën van 2017. Dirk-Jan 
en Quinton, proficiat, en met jullie de vereniging Surtout! 
En uiteraard ook de gelukwensen aan de overige coryfeeën 
voor hun grote prestaties.

De nieuwe sport coryfeeën 2017:
Sportploeg: Heren Sabelteam Surtout

Sportman: Jeffrey Hoogland

Sportvrouw: Floor Meijering

Sporttalent: Fredericku Bedou

Sporter met een beperking: Joelle Engel

In de Apeldoornse Regiokrant van 23 februari stond 
een bericht over de huldiging van de Apeldoornse 
sportcoryfeeën van 2017. De Sportraad heeft in 
samenwerking met de gemeente Apeldoorn haar 
sporters op 14 februari 2018 onder enorme belang-
stelling gehuldigd in de Raadszaal van het Stadhuis. 

Sportploeg van het jaar 2017
En bij die huldiging was ook het Heren Sabelteam Surtout. 
De schermers dankten de onderscheiding aan het nationaal 
kampioenschap voor clubs, dat ze afgelopen jaar verover-
den. Ook de vrouwen van Surtout waren genomineerd. 
Waarom bijzonder? Wel in deze mannenploeg spelen onze 
wijkgenoten Dirk-Jan Bouwman en Quinton Faas (zie foto), 
twee zeer verdienstelijke schermers. 

In 2017 was al eens een artikel verschenen in het Apel-
doorns Stadsblad (11 januari 2017) over Dirk-Jan en Quin-
ton onder de titel ‘Schermen wordt nooit saaie sport’.  
Een artikel waarin zij vertelden over hun sport en de dingen 
die er alzo bij komen kijken. In 2012 was Quinton al Neder-
lands kampioen, en Dirk-Jan in 2015. Quinton haalde ook 
nog brons op het NK-senioren (!) in 2017. Eveneens in 2017 
schermden beiden ook op het EK in Verona, Italië, samen 
met de Surtout-leden Enli en Bente.

Persoonlijke successen in 2018
In het weekend van 22 april werd in Almere het NK 
schermen (voor senioren, dat wil zeggen 21 jaar en ouder!) 
gehouden. Het resultaat voor Surtout mocht er wezen.  
Een aantal medailles werd in de wacht gesleept. Zo werd 
Dirk-Jan vijfde en Quinton achtste. Op 2 en 3 juni wordt 
deelgenomen aan het NJK. Veel succes!

Voor meer informatie kunt u naar de website van de 
schermvereniging Surtout gaan:
www.surtout.nl/surtout/p000008/info/vereniging

Rechts Dirk-Jan Bouwman (18 jaar), links Quinton Faas (18 jaar), 
in hun hand een sabel

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!

                  
Wiegmans

Hallo   
   




De afgelopen weken hebben de 
versspecialisten van Jumbo Wiegmans 
twee nieuwe producten toegevoegd aan 
ons smaak sensatie assortiment;

Hollandse 
Aardbeien
Beroemd en bekroond in Apeldoorn 
en omstreken zijn de aardbeien van 
de familie Bronsink eigenaren van de 
Aardbeientuint te Oene. De (h)eerlijkste 
aardbeien van de Veluwe, het gehele 
seizoen verkrijgbaar bij Jumbo Wiegmans!

Huisgemaakte 
Grillworst
Onze slagerij specialisten Linda, Monique en Juda zijn uitvoerig aan het grillen, testen en proeven 
geweest de afgelopen periode en presenteren u met trots; onze huisgemaakte grillworst. Deze 
grillworst wordt op ambachtelijke wijze bereid in onze slagerij en dagelijks vers gegrild. De 
huisgemaakte grillworst is er in de smaken ham & kaas en Italiaanse kruiden.

Vanaf 8 tot en met 17 juni  voor de speciale probeerprijs van slechts 9,98 per kg, probeer ‘m nu!



Maar in de loop der jaren heeft het slachthuis veel te 
lijden gehad. In de oorlog liep het enige schade op, maar 
die was overkomelijk. Het 25-jarig bestaan in 1952 werd 
weer trots gevierd. Bij die gelegenheid bood de Slagers-
patroonsvereniging een nieuwe klok aan.

Met Apeldoorn groeide ook het slachthuis in de naoor-
logse jaren onstuimig. Voortdurend werd het uitgebreid. 
Dan hier weer een aanbouw, dan daar weer een bijge-
bouw. Het meesterstuk van Hooyer werd langzaam maar 
zeker aan het oog onttrokken. In 1988 verhuisde de EKRO,
zoals het slachthuis inmiddels heette, naar industrieterrein 
Malkenschoten. Het gebouw stond daarna nog enkele 
jaren in een treurige staat van verval, voordat het voor-
goed werd gesloopt.

Op Welgelegen is nu hoogwaardige woningbouw gerea-
liseerd. Van het Slachthuis resten enkel wat tekeningen, 
foto’s en de eerder genoemde klok. Als het slachthuis  
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In de jaren ’20 van de twintigste eeuw kreeg de Dienst 
Gemeentewerken de opdracht om op Welgelegen een 
nieuw gemeentelijk slachthuis te bouwen. Gemeentelijk 
Bouwmeester Gerrit de Zeeuw maakte een eerste schets-
je, maar liet het eigenlijke ontwerp over aan een van zijn 
werknemers, J.H. Hooyer. Deze maakte van het slachthuis 
een sober, sierlijk gebouw in de stijl van de Amsterdamse 
School, een stijl die in Apeldoorn relatief weinig is toege-
past. Enerzijds omdat Apeldoorn nu eenmaal Amsterdam 
niet is, anderzijds omdat er in de economisch magere 
jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw gewoon niet zoveel 
van dit soort bouwprojecten werden gerealiseerd.

Hooyers slachthuis, ooit gelegen aan de niet meer  
bestaande Slachthuis(dwars)straat (zie kaartje) was bij 
oplevering een juweel voor de stad, een even strak als 
elegant gebouw, spaarzaam en smaakvol versierd met 
enkele reliëfs, elegante smeedijzeren letters en een klok. 

Voorgevel Gemeentelijk Slachthuis circa 1935, architectuur en materiaal  
- bakstenen - zijn karakteristiek voor de Amsterdamse school.

Schets van het slachthuis.

Locatie slachthuis in Welgelegen (kaart circa 1930).

Een slachthuis in stijl:

de Amsterdamse school op Welgelegen
Welgelegen is vooral bekend vanwege het landhuis dat ooit werd bewoond door admiraal Van Kinsbergen. 
Na de afbraak van dit landhuis in 1913 werd het terrein een wat rommelig verzamelgebied voor allerlei 
industrie en nijverheid, een soort bedrijvenpark. 



Websites:
www.geheugenvanapeldoorn.nl/#/bijzondere-plaatsen/
oost-en-welgelegen/slachthuis-welgelegen

www.coda-apeldoorn.nl/nl/archief

Amsterdamse school
Stroming in de Nederlandse bouwkunst, ontstaan  
aan het begin van de 20e eeuw. Het was een reactie op 
de opvattingen van Berlage. Niet zozeer de constructie 
van een bouwerk, maar meer de vorm en decoratie zijn 
belangrijk. Karakteristiek voor veel gebouwen was de 
uitvoering in baksteen. De Klerk en Van der Mey waren 
in Nederland belangrijke vertegenwoordigers van de 
stroming.

www.amsterdamse-school.nl/objecten
www.hetschip.nl

De EKRO in 1986. Duidelijk is te zien dat het oude gebouw in de loop der jaren is ingekapseld door aangebouwde bijgebouwen. 
De oorspronkelijke architectuur is uit het zicht geraakt. Luchtfoto Hans Snelleman.

was blijven staan was Welgelegen een prachtig gebouw 
- in de woorden van Stefan Rutten een juweel- rijker 
geweest in een voor Apeldoorn bijzondere bouwstijl, 
dat niet had misstaan in de moderne architectuur van 
Welgelegen-west. Helaas.

Dit artikel is een bewerking van een informatieblad dat 
Stefan Rutten, archivaris van CODA, in 2008 maakte bij 
een tijdelijke presentatie in het CODA Kenniscentrum, 
december 2008 - februari 2009. Ook is het artikel te vinden 
op site www.geheugenvanapeldoorn.nl

Het beeldmateriaal in dit artikel is afkomstig van de 
Beeldbank van het CODA-archief en is met toestemming 
gebruikt. Voor plaatsing van de luchtfoto (eveneens in 
het archief) is, aanvullend, toestemming verkregen van 
de fotograaf en piloot Hans Snelleman.

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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nodig en mogelijk? En dat hoeven niet allemaal grote 
vraagstukken te zijn. Ik wil u één voorbeeld geven van een 
recente heel concrete vraag uit Welgelegen.

U kent ongetwijfeld de situatie ter hoogte van de kruising 
van de Auroralaan en de Wapenrustlaan. Voor fietsers is 
dat een onduidelijke kruising en daardoor gevaarlijker dan 
nodig is. De wijkraad had dat al eens opgemerkt en ook 
hebben bewoners mij daar over gebeld. Binnenkort wordt 
deze kruising veranderd zodat het voor fietsers veel over-
zichtelijker wordt om over te steken. Dat is een werkwijze 
die mij erg aanspreekt.

Dus als u eens wat signaleert dat naar uw idee beter kan, 
aarzel niet het aan te kaarten en wellicht kan ik volgend 
jaar weer zo’n mooi, simpel voorbeeld aandragen. 

Jos van Nuenen
06 - 11 37 81 19

Van de gemeente 
Welgelegen; voorjaar 2018

Soms zijn we bezig met grote, langdurige processen,  
zoals alle ontwikkelingen van de Kanaalzone (zie hiervoor 
het artikel van Duurt Snoeijers elders in dit Infomagazine,  
bladzijde 17). Maar vaak ook gaat het om kleine, concrete  
zaken die voor direct betrokkenen even relevant kunnen 
zijn. Wat me in Welgelegen opvalt is dat de tijd van grote 
projecten grotendeels voorbij is. De Kanaalzone is bijna 
klaar en ligt er schitterend bij met een prachtige woon- 
omgeving. Recent hoorde ik dat het tijdelijke trapveldje 
aan de Lange Grafte bebouwd gaat worden. Dat is voor 
zover ik kan zien een van de laatste ontwikkelingen. 

Maar dat wil niet zeggen dat we verder rustig achterover 
kunnen leunen. Apeldoorn groeit langzaam naar een ge-
zinsstad. Een comfortabele gezinsstad zoals onze bestuur-
ders dat hebben genoemd. Dat betekent dat we minder 
kijken naar ‘wat er allemaal nog zou moeten komen’, maar 
des te beter naar wat er allemaal is en hoe we dat goed 
houden. Is alles goed op orde? Zijn er nog verbeteringen 

Voorkeursplan herinrichting kruising Auroralaan - Wapenrustlaan. Huidige situatie kruising Auroralaan - Wapenrustlaan.

Al weer 4 jaar geleden begon ik aan mijn functie als stadsdeelmanager in het stadsdeel 
Noordoost. En daar heb ik geen spijt van. Noordoost is een groot en gevarieerd stadsdeel 
met 40.000 inwoners waar genoeg te doen is. Het mooie aan mijn werk is dat ik veel in de 
wijken kom en regelmatig contact heb met de wijkraden. En dat probeer ik op zo’n manier 
te doen dat wij als gemeente zo goed mogelijk rekening houden met de wensen en vragen 
die uit de wijken komen. En de wijkraden zijn daarbij voor ons belangrijke partners.

www.energiekapeldoorn.nl
De nieuwe website energiekapeldoorn.nl is dé plek voor energiebesparing en  
-opwekking en geeft aan inwoners van Apeldoorn alle mogelijkheden en informatie 
op energiegebied. 

De gemeente Apeldoorn heeft deze website ontwikkeld om Apeldoorners te informeren 
en inspireren. Zo vind je op de site alle informatie over het energieloket, de vrijwillige 
energiecoaches, bedrijven die goede oplossingen aanbieden en tips om je op weg te helpen.  
De site helpt je ook door inzicht te geven in mogelijkheden rond een subsidie of een lage 
rente lening. Daarnaast staan er op het platform verhalen van Apeldoorners die al een aantal 
stappen hebben gezet in de energietransitie. Inspirerende voorbeelden voor iedereen!



17Infomagazine

ontmoet, is nog ruimte voor grotere kantoorgebouwen. 
De gemeente alsook de ontwikkelaar die betrokken is bij 
de kantoorvilla’s denken momenteel na over een heront-
wikkeling van de plannen, omdat de huidige bestemming 
niet geheel meer aansluit bij de markt-vraag. Uiteraard 
worden bewoners hierbij betrokken.
 
Ik ‘praat’ u in een volgende editie graag weer bij. 
Heeft u intussen vragen dan kunt mij altijd mailen op 
d.snoeijers@apeldoorn.nl. 
 
Duurt Snoeijers, projectleider
Telefoon: 055 580 52 29
E-mail: d.snoeijers@apeldoorn.nl

Van de projectleider… 
Duurt Snoeijers, een nieuw gezicht

Ontwikkellocaties
Op dit moment zijn er nog vier belangrijke ontwikkel-
locaties in het gebied. Ik neem ze graag met u door. 
 
Boog en Molenhof
De meeste activiteit vindt momenteel plaats rond 
De Boog en Molenhof. Nijhuis Bouw b.v. uit Apeldoorn is 
hier gestart met de bouw van 31 appartementen (Boog)  
en 24 grondgebonden woningen. Met de bouw van de 
Boog komt er dan eindelijk een invulling aan van de wand 
langs de Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan. 
De Molenhof is door de gemeente bouwrijp gemaakt.  
Na de oplevering van de woningen maakt de gemeente 
dit gebied ook woonrijp, met de hoge kwaliteit zoals deze 
ook elders in het gebied is uitgevoerd. 
 
Baron Sloetkade
Aan de Baron Sloetkade, ter hoogte van Lange Grafte, 
verrijst een belangrijk ‘landmark’ in het gebied. Ontwikke-
lingsmaatschappij Apeldoorn (OMA) dacht het apparte-
mentencomplex ‘New York’ uit. Dit tien verdiepingen hoge 
gebouw met daarin ruime appartementen gaat een echte 
blikvanger zijn. Het blik zelf, de auto’s, gaan ondergronds 
parkeren in de naastgelegen ondergrondse garage, die 
met een tunneltje wordt verbonden met het te bouwen 
complex. De bouw zelf levert nog een knappe uitdaging 
op qua logistiek omdat de omgeving voor een groot deel 
al is ingericht en dagelijks wordt gebruikt. De gemeente 
werkt hiervoor nauw samen met de ontwikkelaar en de 
bouwer. Hoewel alle partijen hun best doen voor een zo 
goed mogelijk verloop, is enige overlast voor de omgeving 
niet te voorkomen. 
 
De Admiraal
Tegenover het nieuwe restaurant ‘De Beren’ aan het kanaal 
ligt een ontwikkellocatie voor een kleinschalig kantoor-
complex. Buvaplan uit Apeldoorn ontwikkelde hiervoor 
‘De Admiraal’. Een bijzonder gebouw voor een bijzondere 
plek. Buvaplan werkt aan en heeft vertrouwen in een 
snelle realisatie. 
 
Aan het Kanaalpad
Tenslotte, tussen het Kanaalpad en Burgemeester Jhr.
Quarles van Uffordlaan ligt nog een strook bouwgrond 
bestemd voor kantoorvilla’s. Op de plek waar de Burge-
meester Jhr. Quarles van Uffordlaan de Deventerstraat 

In de laatste aflevering van dit mooie Infomagazine stelde Arno klein Goldewijk zich aan
u voor als opvolger van Huub Selen, die met pensioen ging. Apeldoorn ontwikkelt zich 
momenteel in hoog tempo en dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, ook 
als het gaat personele bezetting op het stadhuis. De gemeenteraad van Apeldoorn heeft 
besloten ruim 9 miljoen euro te investeren in de verdere herinrichting van de binnenstad, 
waaronder het Marktplein. Arno geeft met zijn lange ervaring in civiele techniek momen-
teel leiding aan dit project. Dit heeft ertoe geleid dat ik, Duurt Snoeijers, voorlopig mag werken aan het 
plangebied Kanaaloevers. Dit project sluit qua karakter goed aan op mijn andere project: ‘De Schatkamer 
van Zuid’, het gebied tussen Kayersdijk en het Apeldoorns Kanaal ten zuiden van de Mezenweg. 

Kijkend naar het zuiden tussen Quarles van Uffordlaan en kanaal de 
bouwlocatie van De Admiraal.

Bouwlocatie Kanaalpad.



De duizendknoop, een perfecte tuinplant?

Dit dacht Philipp Franz von Siebold ook, een arts die in 
dienst van Nederland in 1823 naar Japan was vertrok-
ken en de plant mee terug nam naar Nederland. Maar 
niets is minder waar. We hebben het hier over de Japanse 
duizendknoop. Vanuit de Hortus in Leiden heeft de plant 
zich over Nederland en de rest van Europa verspreid. 

In Nederland is de soort zich pas na 1950 op grote 
schaal gaan verspreiden in het wild door het storten van 
tuinafval met plantenresten. Inmiddels komt de plant in 
bijna heel Nederland voor en lijkt niet meer te stoppen. 
De Japanse duizendknoop dreigt de Nederlandse natuur 
en openbare ruimte te overwoekeren. Inheemse planten 
worden verdrukt en de duizendknoop kan met zijn sterke 
groei schade toebrengen aan bijvoorbeeld bestrating en 
asfalt.

Ook in Apeldoorn rukt de Japanse duizendknoop op. 
Op steeds meer plekken zien we de plant verschijnen. 
In Japan wordt de plant in toom gehouden door zijn 
natuurlijke vijanden maar deze ontbreken in Nederland. 
Bestrijding is erg moeilijk, dat is gebleken uit verschil-
lende proeven. Zo is er geprobeerd de plant uit te graven 
maar dat viel niet mee. De wortels gaan meters diep de 
grond in en elk stukje dat achter blijft groeit uit tot een 
nieuwe plant. Ook zijn er pogingen gedaan om de plant 
te verzwakken door vaak te maaien en het maaisel af 
te voeren. Verder is geprobeerd om de duizendknoop 
te verstikken door middel van afdekken met folie. In de 
gemeente Amersfoort is succes geboekt door de plant te 
injecteren met glyfosaat, een bestrijdingsmiddel. Deze 
methode lijkt het meest effectief. Bladbehandeling is ook 
mogelijk maar iets minder effectief. Hiermee zijn echter 

Een plant met grote lichtgroene hartvormige bladeren, groene stengels met rode vlekjes 

die worden gebruikt in de bloemsierkunst. De plant bloeit in augustus en september  

met crème-witte tot wit-roze, bloemen. De vruchten zijn roodachtig. Deze plant groeit bij 

voorkeur in de volle zon, maar schaduw wordt ook goed verdragen. Jonge scheuten zijn 

goed te eten. Ze smaken als rabarber, onderdeel van dezelfde plantenfamilie, en zijn op 

dezelfde manier te bereiden. Een perfecte tuinplant zou je denken. 

wel makkelijker grotere oppervlaktes te behandelen  
omdat injecteren erg arbeidsintensief is.

Wat gaat de gemeente Apeldoorn doen? Er is een aan-
zienlijk bedrag beschikbaar gesteld voor de bestrijding 
van de Japanse duizendknoop, al zal dit niet voldoende 
zijn om alle locaties tegelijk aan te pakken. Wij brengen 
de locaties waar deze soort zich bevindt in kaart. De 
meeste locaties zijn ondertussen in beeld. Deze locaties 
zullen op een kaart gezet worden en deze kaart zal over 
een tijdje waarschijnlijk ook op www.apeldoorn.nl komen 
te staan. Wij krijgen veel meldingen via de buitenlijn over 
de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop omdat 
mensen zich zorgen maken. Door de kaart online beschik-
baar te stellen kunnen mensen zien of de locatie die ze 
door willen geven al bij ons bekend is. Hierdoor krijgen 
we dan alleen de nieuwe locaties door via de buitenlijn. 
Op verschillende locaties zullen de stengels met glyfosaat 
geïnjecteerd worden of zal het blad behandeld worden 
met glyfosaat. Deze behandelingen zullen meerdere jaren 
herhaald moeten worden om de Japanse duizendknoop 
op die locaties helemaal weg te krijgen. Op de plekken 
waar dit nog niet gebeurt zal er gemaaid worden voor de 
plant in bloei komt en zal het maaisel afgevoerd worden 
om verdere verspreiding te voorkomen. 

Marcel Keurhorst
Wijkbeheerder stadsdeel noordoost

De gemeente bestrijdt de duizendknoop niet op  
privéterrein. Treft u zelf Japanse duizendknoop aan  
in uw tuin? Gooi deze dan in de grijze container 
om verdere verspreiding te voorkomen!
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Advertentietarieven:
Verschijningsfrequentie 3x per jaar.

Advertentie op standaard pagina:
Formaat 1/15 van A4 of logische combinatie.  
Tarief s 80,- voor 3 plaatsingen. 

Voor meer informatie en plaatsings- 
mogelijkheden kunt u contact opnemen 
met onze acquisiteur Yvonne Eshuis,  
Kersenlaan 80, tel. 055-3668806
E-mail: yeshuisw57@gmail.com

Inlevering kopij:
Uiterste datum inlevering kopij 
volgend nummer: 10-09-2018.

Lid worden?
Het lidmaatschap bedraagt s 6,- per jaar. 
De contributie is bedoeld voor aanvulling van 
het budget van de wijkraad. Betaling s.v.p.  
op SNS rek.nr. NL22 SNSB 0859 2402 15  
t.n.v. “Wijkraad Welgelegen” onder 
vermelding van postcode + huisnummer.

Lidmaatschap opzeggen?
Van uw lidmaatschap wordt geen administratie 
bijgehouden. Bij beëindiging behoeft u uw 
lidmaatschap dus niet op te zeggen maar 
slechts met de betaling daarvan te stoppen. 
Uw reden daartoe kunt u natuurlijk altijd op 
de mail aan ons zetten.

Wijkindeling Welgelegen
We onderscheiden drie wijkdelen die min of 
meer een eenheid vormen:

 A Welgelegen-Noord. 
 Het gebied tussen de Deventerstraat, 

het kanaal, de Sluisoordlaan en het 
fietspad tussen de Sluisoordlaan en 

 de Tol.

 B Welgelegen-Midden. 
 Het gebied tussen het kanaal, Deventer-

straat en de Molenstraat.

 C Welgelegen-Zuid bevindt zich tussen 
het kanaal, de spoorlijn, de Zutphense-
straat en de Molenstraat.

Colofon

   AED-locaties in Welgelegen:

Tandartspraktijk H. Vos, Lange Grafte 10  

Baron Sloetkade 269-275 (gebouw London)

Baron Sloetkade 105 (gezondheidscentrum)

Fysius, Baron Sloetkade 335

De Woonmensen, Deventerstraat 54


