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Van de voorzitter
Ben benieuwd welk mooi plaatje de redactie voor deze editie op de voorpagina gaat zetten. Het zal
toch niet een collage zijn van al die dorre plekken van de afgelopen zomer? Ja, er is nog veel te doen
in onze wijk om al dat moois weer in volle glorie terug te krijgen.
Vorige keer roemde ik onze jaarvergadering van dit voorjaar omdat er zo goed werd gediscussieerd
en naar elkaar geluisterd; inspirerend noemde ik dat. En dat vind ik nog steeds, ook nadat blijkt dat er
- zoals zo vaak - toch ook weer mensen zijn die allerhande kritiek op de vergadering en op de wijkraad hebben zonder
zelf aanwezig te zijn op die plaatsen en momenten dat je je eigen stem kunt laten horen. Jammer is dat. Maar ja… als je
er niet bent worden je haren niet gewassen.
Dus mensen: Laat van u horen! We beloven u dat de wijkraad zich ook voor u zal inspannen als uw verzoek of kritiek
goed onderbouwd is en bij voorkeur (bewijsbaar) gedragen wordt door een aantal bewoners in uw buurt. Daarbij
moeten we wel een paar regels in acht nemen, zodat de democratie ook tot zijn recht kan komen. Democratie is niet
alleen maar “de meeste stemmen gelden” en zeker ook niet “u vraagt en wij draaien”. Democratie is naast de stem
van de meerderheid ook de bescherming van de minderheid. Laten we proberen in Welgelegen daaraan in alle rust en
redelijkheid te voldoen.
Als u zich bij ons meldt met een probleem dat uitsluitend voor u zelf van belang is dan staan we daar ook voor open
en zullen we u helpen de juiste ingangen bij gemeente of anderszins te vinden. We zien uw opbouwende kritiek en
voorstellen graag tegemoet.
Bert Huiskamp

Burendag aan de Atlasstraat
Op 22 september was het weer zo ver: burendag.
In diverse straten is dit met een bescheiden of
groter feestje gevierd. Hier het verslag van de dag
aan de Atlasstraat.
Om 11.00 uur begonnen met de tent opzetten, toen nog
droog, wel vastgezet omdat er nogal veel wind stond.
Moeder en dochter met kleinzoon zijn vast begonnen
met leuke hapjes te maken voor de ongeveer 21 gasten
die zich hadden opgegeven. Eerst koffie met een stukje
appeltaart, daarna een lekker drankje, werd je weer
warm van, het was erg fris en het regende. Ook heb ik
nog een paar ‘kwisjes’ gemaakt die met veel hilariteit
werden ingevuld. De winnaars kregen als prijsje een setje
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pannenlappen met 2 eierwarmers (gehaakt door mijn
vrouw) die er erg blij mee waren. Het is ondanks het slechte
weer een gezellige en geslaagde middag geworden.
Voor 2019 hebben zich 2 dames opgegeven die het dan
willen organiseren, o.a. de catering.
Alle buurtbewoners, eigenaar van de tent, en de op- en
afbouwers, hartelijk bedankt voor de fijne hulp. Ik bedank
de wijkraad Welgelegen voor hun financiële bijdrage.
Namens de Atlasstraat,
Theo Boerkamp

Verbetering fietsoversteek Auroralaan-Wapenrustlaan
De wijkraad van Welgelegen heeft zich, met anderen zoals de Fietsersbond Apeldoorn al jaren sterk
gemaakt voor verbetering van de verkeerssituatie op de kruising van de Auroralaan en de Wapenrustlaan.
Met name voor fietsers was dit punt al jaren een gevaarlijke oversteek. Daar de gemeente zeer hecht aan de
bevordering van het gebruik van de fiets - op een veilige manier uiteraard - moest hier dus iets gebeuren.
Begin 2018 is door de gemeente een herontwerp van
het kruispunt uitgewerkt en voorgelegd aan ondermeer
de wijkraad. Deze heeft u zowel op de Algemene Ledenvergadering (18 april 2018) als in het Infomagazine nr. 2
van juni 2018 hierover al bericht en het voorkeursplan
getoond. Op woensdagavond 27 juni is voor direct
omwonenden een inloopavond georganiseerd waar het
plan voor herziening werd toegelicht en bewoners vragen
konden stellen.
Belangrijk in de verbetering is het verdwijnen van een
voorsorteerstrook (linksaf de Auroralaan in) om daarmee
ruimte te creëren voor fietsers halverwege de oversteek
vanuit de Auroralaan. Het fietspad langs het Ledaplantsoen gaat niet langer ‘rechtdoor’ richting Auroralaan,
maar wordt in deze richting naar rechts verplaatst om
- uiteraard - rechts in de Auroralaan uit te komen.
Sommige wensen van omwonenden stuitten op verkeerstechnische of veiligheidsproblemen en worden niet
gehonoreerd. Bijvoorbeeld het aanbrengen van belijning
op de Wapenrustlaan om daarmee fietspaden te markeren.
Dit wordt verwarrend en dus niet veilig geacht.

met de Fortunalaan te verbeteren. Het voorstel van
omwonenden was om een ‘verhoogd remmend tableau’
aan te leggen en het creëren van een voorrangssituatie
voor fietsers, inclusief ‘haaientanden’. De verwachting is
dat deze verbetering volgend jaar haar beslag zal krijgen.
De terechte zorgen van omwonenden over een onveilige
fietsoversteek bij de Latonalaan worden nog apart bezien.
Uiteraard kun je niet alle verkeersproblemen met technieken oplossen. Het blijft voor alle verkeersdeelnemers
zaak om de verkeersregels in acht te nemen en goed op
te letten. Een belangrijke regel is bijvoorbeeld dat rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg voorrang heeft boven
afslaand verkeer. Een automoblist, komend uit de Auroralaan, die rechts af wil slaan de Wapenrustlaan op, zal daar
terdege rekening mee moeten houden als fietsers willen
oversteken.
De uitvoering van de verbetering is gepland in de periode
van woensdag 17 t/m vrijdag 26 oktober 2018. Één rijstrook
van de Wapenrustlaan zal dan afgesloten zijn. Hierdoor zal
verkeershinder ontstaan. Maar het verkeer over Auroralaan
en Wapenrustlaan zal mogelijk blijven.

Het budget voor verbetering van het kruispunt is niet
toereikend om de kruising van het fietspad Ledaplantsoen

‘Romein in het water’
Kunstwerk in het kanaal
Het kunstwerk in het kanaal is geen brandweerman
zoals velen denken. Dit kunstwerk, gemaakt door
Ron en Henny Froeling, staat al sinds 2000 in het kanaal
en stelt de ‘toekomst’ voor.
Het heeft iets krachtigs, een soort ‘Luctor et Emergo’uitstraling, ik worstel en kom boven. Ik kom boven en
rijs boven het water uit, boven de moeilijkheden en ik
doe dat met trots en fierheid.
Dat is ook waar de gouden helm voor staat, dus het
heeft iets van kracht, van overwinning.
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Kanaalconcerten 2018
Altijd weer spannend wie de stichting dit keer heeft
gevonden om ons te vermaken op onze prachtige plek
aan het kanaal.
Dit jaar was het op vrijdag de “ABBA TRIBUTE BAND“ en
zij doen niet onder voor de echte Abba band. Het was
gelijk gezellig meezingen en als het kon meedansen.
Het stond ook goed vol aan de kade met bezoekers.
Gelukkig speelde het weer ook een beetje mee, jammer
genoeg niet zoals de week ervoor maar wij Nederlanders
laten ons niet zomaar kisten. De ‘after party’ met de ‘later
als je Bigband’ trok na het concert ook vele enthousiastelingen, maar dit is ook altijd een feestje.

Op zaterdag de hoofdact met het Luchtmachtorkest
en als artiest Alain Clark en zijn vader. Jammer genoeg
hier wat minder publiek, maar dat kwam vast door de
sombere weersberichten die later leken mee te vallen.
Maar dat mocht de pret niet drukken en ook dit was
een geweldig optreden met de bekende nummers van
Alain Clark. Deze avond werd afgesloten met de
swingende Skyblasters.
Al met al een geslaagd weekend aan het kanaal en
hopelijk volgend jaar weer.
De redactie
Foto’s: Inez Pleizier en Peter Vroon
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Waait de speelplek over?
Volgens veel mensen lopen ambtelijke molens traag. Dat kan ik in veel gevallen niet ontkennen, maar als
je goed uitlegt dat je voor ontwikkelingen in de samenleving zorgvuldig moet handelen, dat alle partijen
hun zegje moeten doen als er geen sprake is van noodzakelijk maatschappelijk belang, dan ontstaat er wel
wat meer begrip. Dus, hoe staat het met de uitdagende en avontuurlijke speel- en ontmoetingsplek? Is er
sprake van uitstel of misschien zelfs wel afstel?
Misschien is het goed om nog even het geheugen op
te frissen. De wijkraad Welgelegen heeft enkele jaren
geleden het initiatief genomen en de gemeente gevraagd
om te onderzoeken of de wijk Welgelegen voldoende
speelplekken heeft. Dat is uitgezocht en het blijkt dat
er voldoende speelplekken zijn. Qua inrichting zijn de
meeste echter niet zo interessant. Dat terwijl in de media
veel wordt gesproken over het belang van bewegen
voor kinderen. Ook bleek dat voor een ruime speel- en
ontmoetingsplek de mogelijkheden in Welgelegen
beperkt zijn.
Samen met leden van de wijkraad en de directie van de
school is onderzocht of de omgeving van de Hertog van
Gelreschool voor dit doel heringericht zou kunnen worden.
Daarbij is het van belang dat er voldoende draagvlak
bestaat. Draagvlak in de buurt en bij alle andere betrokkenen. Na ampele overwegingen moesten we concluderen
dat een grote speelplek in die omgeving niet haalbaar is.
Jammer maar het is niet anders. De molen heeft absoluut
gedraaid maar we zijn er niet veel mee opgeschoten.
Toch was deze stap niet zonder nut. Door de gesprekken
met kinderen van de Hertog van Gelreschool kwamen we
tot de ontdekking dat na schooltijd het zuidelijke deel van
het Mheenpark een gewilde speelplek is. Zo hoor je nog
eens iets.
Bij nader onderzoek bleek dat die plek weliswaar niet
meer in de wijk Welgelegen ligt. Maar buiten spelende
kinderen hebben niks met indelingen van wijkraden. En
zo ontstond het plan om op zoek te gaan naar bewoners
die de ontwikkeling van een grote speel- en ontmoetingsplek een goede ontwikkeling vinden. Niet om ja en amen
te knikken, maar juist om constructief en kritisch mee te
denken. Dat is goed gelukt.
Als stadsdeelmanager moet je dan ook een beetje geluk
hebben. Ik mocht aansluiten bij de buurtbarbecue van de
Venkelstraat. De belangrijkste vraag is niet of er een grote
uitdagende speelplek moet komen, maar wanneer.

Ruim tien bewoners gaven aan dat ze geïnformeerd
willen worden en mogelijk mee willen helpen bij het
maken van het ontwerp en wellicht bij de aanleg van de
speel- en ontmoetingsplek. Voor enkele bewoners is het
al zeker. Water en zand, een zithoek voor les aan kleine
groepen, schuilhoekjes voor de kleintjes en een kabelbaan mogen niet ontbreken. En hopelijk kunnen we ook
rekening houden met enkele praktische zaken zoals de
scooters die door het park racen en de behoefte aan meer
parkeerplaatsen.
Met een beetje geluk zou het mogelijk moeten zijn om
volgend jaar een mooie speel- en ontmoetingsplek te
realiseren. Het budget is nog niet definitief toegekend.
De ervaring is dat je met een goed gedragen plan uiteindelijk de basis hebt om het budget te claimen. Leidt uitstel
tot afstel? Nee dat is zeker niet de bedoeling, de speelplek
waait niet over.
Jos van Nuenen

Maquette Welgelegen Park
Van het gebied Welgelegen Park (zogenaamde vlek BC) bezit
de gemeente een grote gebiedsmaquette. Circa 1 bij 2,5 meter
in 3 losse delen met tafelpoten en plexiglas afdekkappen.

Deze kunt u gratis verkrijgen via ons. Heeft u belangstelling
hiervoor mail dan naar: secretaris@wijkraadwelgelegen.nl
Infomagazine
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Buurtfeesten in de wijk
Baron Sloetkade
Op 8 juli j.l. hebben de bewoners van Stadspallazo
Wenen, Brussel en Rome (Europa II) gevierd dat 10 jaar
geleden hun woningen opgeleverd zijn.
De feestcommissie, bestaande uit Ewa Turadek, Jan
Barmentloo, Ria Bosch (Brussel), Thea Buiting (Rome) en
Sylvia Guys (Wenen) hebben hun best gedaan om er een
geslaagde dag van te maken en, mede dankzij het weer
en spullen van bewoners, is dat zeer zeker gelukt!
Om 14.30 uur was het verzamelen bij de inmiddels
opgezette en versierde feesttent ter hoogte van Brussel.
De ontvangst werd door de commissie verzorgd met een
glas prosecco en lekkere hapjes!
Rond 15.00 uur is in 2 groepen, onder leiding van stadsgidsen Theo en Yvonne, gestart met een wandeling door

de wijk Welgelegen wat erg in de smaak viel bij de
bewoners want, zei men, wat weet je dan eigenlijk weinig
van je eigen wijk! Bij terugkomst werd iedereen verrast
door de gezellige muziek van het Draaiorgel De Scala
(op zaterdag te vinden in het centrum). Inmiddels waren
de door de commissie verzorgde salades, stokbrood, fruit,
groenten en sauzen klaargezet voor de aansluitende
bbq. Vlees/vis en drank werd door de mensen zelf meegenomen. Na het eten mocht iedereen nog genieten van
een heerlijk ijsje en is er nog lang nagebabbeld over de
mooie dag!
Het was gezelligheid alom en voor herhaling vatbaar!
Namens de feestcommissie,
Ria Bosch

Frambozenlaan
De kinderen uit de buurt hadden er al lang naar uitgekeken: wanneer komt het springkussen? En zaterdag
30 juni was het dan eindelijk zover: het buurtfeest.
’s Morgens begonnen de kinderen al met genieten
van het springkussen, een broodje knakworst, een ijsje.
In de loop van de middag werd de buurttent opgezet en
konden de kinderen een groot ei beschilderen.
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Om 18.00 uur werd het feest geopend met een heerlijk
openingsdrankje. Een uur later ging de barbecue aan en
stonden of zaten vele (53!) buurtgenoten met elkaar te
praten.
Als afsluiting verzorgde een buurvrouw een heerlijke
tiramisu, maar daarna werd nog wel een paar uurtjes
door geborreld. We kijken terug op een heel gezellig
buurtfeest, volgend jaar weer!!

Mariëndaal
Eens per jaar organiseren wij met enkele buren van de
Mariëndaal en de Noorderlaan een buurt bbq. De oorsprong ligt bij het meevaren tijdens de drakenbootraces.
De shirts op de foto zijn nog een voortvloeisel uit die tijd.
Tegenwoordig doen we niet meer mee als buurt met die
races. Een kleinere groep is doorgegaan met eens per jaar
een bbq.

Door verhuizingen komen er nieuwe bewoners en dan
is het leuk om elkaar eens te ontmoeten en gezellig
bij te kletsen. Wat is er dan leuker om samen te bbq-en.
Locatie dicht bij huis, goed weer, een hapje en een
drankje, niks staat een gezellige middag/avond dan nog
in de weg.
Foto’s: Laura Verwaijen

Helios- / Pluviusstraat
De buurt is aan het vergrijzen en daarmee is het elk jaar
weer de kunst voor een nieuw organisatie-comité om een
al 28 jaar traditioneel buurtfeest wederom te organiseren.
Bewoners van het eerste uur kennen nog de verhalen van
de eerste buurfeesten in 1991. Er waren toen allemaal
jonge gezinnen. Voor de jeugd en ook voor de ouderen
werden tal van activiteiten georganiseerd. Het gezamenlijk
opzet-ten van de tenten, daarna de sportactiviteiten en in
de avond barbecue en de miniplaybackshow van de jeugd
en karaoke van de oudere jongeren.
Anno 2018 is de buurt vergrijsd en de animo voor het
buurtfeest wordt vooral door de nieuwe(jongere) buurtbewoners aangewakkerd. Met een uitgezette enquête is
gepeild voor welke activiteiten belangstelling is. Het buurtfeest is dit jaar georganiseerd voor 65 buurtbewoners,
met leuke activiteiten. Wederom de gezelligheid van
de (extra) tent opzetten, een bakje koffie, de kennismaking met nieuwe bewoners, het installeren van het
volleybalveldje, de volleybalwedstrijden, het huldigen
van de prijswinnaars, wat versnaperingen en tot ’s avonds
laat bemannen van het springkussen door de jeugd en
het ontsteken van de barbecues en de vele ontmoetingen
in een andere ambiance. De weersomstandigheden

vielen (gelukkig) uiteindelijk toch nog mee. Kortom de
gezelligheid tijdens de activiteiten en ontmoeten van de
buurtbewoners (en kennismaken met de nieuwe) onder het
nuttigen van gerechtjes en drankjes was een succes. Ook de
traditie dat deelnemers voor het buurtfeest wat bijzondere
hapjes (laten) maken en uitdelen, zorgde dit jaar weer voor
diverse exotische / smaakvolle verrassingen en lekkernijen
(met uitwisseling van recepten). Ook het bestaan en nut
van de wijkraad Welgelegen werd onder de aandacht
gebracht en de ondersteuning van het buurtfeestinitiatief
was bijzonder welkom en bood de mogelijkheid om een
extra tent te huren en spelmateriaal te huren voor de jeugd.
Dankzij onderhandelingen over de kosten van de extra
tent en het spelmateriaal, hebben we de kosten nog wat
kunnen beperken en hebben we circa € 30,- overgehouden.
Het organisatiecomité en deelnemers aan het buurtfeest
kijken terug op geslaagd buurtfeest en daarbij hoort ook
een woord van dank aan de Wijkraad Welgelegen. Op naar
de volgende editie van het buurtfeest!
Het organisatiecomité,
Jeroen & Tamara Arends (Heliosstraat 97)
Hans & Wilma Groot (Heliosstraat 107)
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Aanleg Jeu de Boules-baan
Op aanvraag van de omwonenden is op het speelveld aan de Latonalaan een Jeu de Boules-baan aangelegd.
Het werk is uitgevoerd in de eerste weken van september. Aan de speeltoestellen voor de kinderen is verder
niets veranderd. Het geheel is zo ingericht dat spelers - jong en oud - en wandelende hondenliefhebbers
elkaar niet in de weg lopen. Inte Wassenaar, bewoner in de buurt, doet verslag.
Ongeveer 1,5 jaar geleden zaten wij bij een verjaardag
van een van onze buren. Ter sprake kwam ons “speelpleintje”; onze kinderen zijn inmiddels te oud voor de
glijbaan en de andere speelmogelijkheden. Zouden
we niet iets voor ons zelf (zijnde de ouderen) kunnen
bedenken voor deze plek. Een francofiel onder ons riep
direct: “Jeu de Boules”! In Frankrijk is dit dé ontmoetingsplaats voor jong en oud. Met algemene stemmen
werd dit voorstel aangenomen.
Aangezien ik bij de gemeente werkte, mocht ik het
project gaan aansturen. Via de wijkregisseur kwam ik
uit bij onze wijkraad, die dit voorstel ondersteunde.
Zij hebben uitgezocht of er een subsidiepot bij de
provincie aanwezig was (nee) en hoe dit project dan
verder gefinancierd zou kunnen worden. Uiteindelijk
worden de kosten gedragen door de gemeente en de
wijkraad.

De bewoners als belanghebbenden hebben een fysieke
bijdrage geleverd in de vorm van het opnemen van de
tegels van de plek van de toekomstige de Jeu de Boulesbaan.
De wijkbeheerder heeft naar aanleiding van dit initiatief
bedacht de betegeling/beplanting rondom het plein te
renoveren. Na ongeveer 30 jaar was dit wel eens nodig.
Dinsdag 28 augustus 2018 is de aannemer begonnen met
de werkzaamheden en 14 september was zijn deel klaar.
De gemeente gaat nu zelf de nieuwe beplanting aanbrengen, zoals lavendel en platanen, zodat het geheel een frans
tintje krijgt. Hopelijk is het gehele project eind van deze
maand afgerond en heeft de Herculesstraat en omgeving
er een prachtige Jeu de Boules-baan bij.
Inte Wassenaar
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Wist u...
• dat Stimenz er is voor alle inwoners in de gemeente
Apeldoorn, van jong tot oud. Onze sociaal werkers zijn
actief in de vier stadsdelen en in de dorpen.
Ook als u er zelf even niet uitkomt, kunt u bij ons terecht.
Bijvoorbeeld met vragen over gezin en opvoeding; geld,
werk en wonen; ruzie en geweld; relatie, huwelijk en
scheiding. Samen bedenken we de oplossing die past bij
uw vraag, zodat u weer verder kunt. Wij zijn gevestigd
aan de Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn. U kunt ons
tijdens kantooruren bereiken via 088 784 64 64, mailen
kan ook: info@stimenz.nl. Meer informatie kunt u ook
vinden op www.stimenz.nl.
• 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 De Kap een organisatie is voor informele zorg en
hulp en ondersteuning biedt in de thuissituatie? Zij zet
vrijwilligers in bij mensen die zelfstandig wonen, geen of
onvoldoende beroep kunnen doen op hun sociale netwerk
en onvoldoende financiële middelen hebben om hulp
in te kopen. U kunt daarbij denken aan kleine klusjes in
huis of tuin, vervoer of begeleiding, boodschappen doen,
ondersteuning bij thuisadministratie, een praatje maken,
samen wandelen of een kopje koffie drinken. Maar ook
aan inzet van zorgvrijwilligers, maatjes voor kwetsbare
mensen en rouwbegeleiding aan mensen die hun partner
hebben verloren. Ook ondersteunt de Kap mantelzorgers
in de zorg voor een zieke of hulpbehoevende naaste
zoals een partner, ouder of kind. U kunt terecht voor
informatie, een luisterend oor, cursus, gespreksgroep of
het aanvragen van de mantelzorgwaardering.
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.
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• Apeldoorn Pakt Aan is er voor iedereen die te maken
heeft met vrijwilligerswerk in Apeldoorn. Op welke
manier dan ook. Voor vrijwilligers. Voor (non-profit)
organisaties. Voor mensen die met ons willen samenwerken om het vrijwilligerswerk in Apeldoorn te
versterken. Ook leerlingen die een maatschappelijke
stage zoeken kunnen bij Apeldoorn Pakt Aan terecht.
Apeldoorn Pakt Aan heeft waardering voor vrijwillige
inzet hoog in het vaandel staan. Vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties zijn zeer belangrijk. Zij maken
het verschil in onze samenleving. Apeldoorn Pakt Aan
wil hen bekrachtigen in het werk dat zij doen.
Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn, tel.: 055 - 527 05 81,
info@apeldoornpaktaan.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. 055 - 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.

Van de gemeente
Hete Zomer
Het was een hete zomer!! Deze zomer was ik in Nederland en heb alle hete dagen in
volle glorie meegemaakt. Letterlijk en figuurlijk. De verhuizing is achter de rug.
Van het gemeentehuis naar het gebouw aan het Stationsplein 50, onze tijdelijk werkstek.
Opvallend was dat het toch een behoorlijk aantal mensen is ontgaan, dat het stadhuis
voor een periode van ruim een jaar dicht is vanwege een verbouwing.
De indeling en inrichting past niet meer en het moet dus
anders. In het nieuwe gebouw kunnen we vast een beetje
oefenen. Iedereen heeft een flexplek, dus geen plek.
Maar in de praktijk komt het erop neer dat veel mensen
een gewoonteplek hebben. Dat is dus een flexplek waar je
meestal zit. Wat wel heel anders is, dat is de vermindering
van kastruimte. Ook in een gemeentehuis gaat het net als
thuis. Je bewaart net zo veel spullen als je aan bergruimte
hebt. Die is nu beperkt tot weinig dus er is de afgelopen
periode een gigantische hoeveelheid papier opgeruimd.
Wat van waarde is, ging naar het archief, de rest naar de
versnipperaar. Verhuizers hebben zuchtend en puffend
vooral bureaus en stoelen verhuisd en maximaal 1 doos
met inhoud per ambtenaar. Dat zijn dan nog steeds 1.300
dozen. Ga er maar aan staan.
Ondertussen bleef en blijft de winkel gewoon open. Voor
alle loketdiensten moet u nu in het Activerium zijn aan
de Deventerstraat. Dus niet meer naar het gemeentehuis
want daar komt u in de stofwolken terecht. Nog belangrijker, het leven gaat gewoon door. Als stadsdeelmanager
werk ik veel samen met bewoners. Heb ook nog wel eens
van doen met gedoe tussen bewoners. En regelmatig krijg
ik vragen van collega’s over lokale weetjes. Hoe zit dit,
hoe zit dat.
In Noordoost hebben we een start gemaakt met het
Omwonendenoverleg van het Asielzoekerscentrum Deventerstraat. Eerst maar eens kennis maken en afpalen wat
we gaan doen. In het najaar zullen we meer op de inhoud
van de risicoanalyse ingaan. Natuurlijk zijn de bewoners
uit de directe omgeving van het AZC benieuwd naar de
inhoud van hetgeen wordt besproken. Daarvoor schrijven
we een samenvatting van het verslag om u op de hoogte
te houden.

over de rest van de ring in Noordoost. Moet die ook 2x2
worden? Kan dat en wat zijn de effecten. Leidt een goed
functionerende ring tot minder sluipverkeer door Zuidbroek? Een probleem waar al jaren over wordt geklaagd.
En met mooi weer leven we met z’n allen wat meer
buiten. De BBQ gaat aan en ’s avonds laat is het nog
gezellig. Soms zo gezellig dat de buren ons vragen om
aan de overlastknop te draaien. Meestal lossen problemen
zich van zelf op. Toch zijn er ook situaties dat de politie
er aan te pas moet komen. Opvallend is het gebruik van
sociale media. Het onderlinge schelden via facebook en
WhatsApps liegt er niet om. Voor degenen die het aangaat is het heel bedreigend. Als je dan toch met z’n allen
buiten bent, spreek elkaar dan aan en probeer afspraken
te maken voor de toekomst. Lukt dat niet, laat het dan
weten. We kennen in Apeldoorn Buurtbemiddeling die
met alle plezier wil helpen om samen weer door een deur
te kunnen.
Om met iets leuks af te sluiten. In het bloedhete overlegzaaltje van de wijkraad Welgelegen hebben we met een
enthousiaste groep bewoners gesproken over een grote,
uitdagende speelplek, net aan de rand van de wijk in het
Mheenpark. Eigenlijk is speelplek niet het goede woord.
Want ook voor ouderen moet zo’n plek geschikt zijn om,
zoals deze zomer, in de schaduw onder de bomen te
kunnen zitten. Daarmee spelen we in op de veranderingen
van het klimaat. Of klimaatadaptie zoals deskundigen dat
nomen. Daarmee wordt een speelplek een plek van de
buurt en is spelen hetzelfde als ontmoeten. Mooi toch?
Jos van Nuenen
j.vannuenen@apeldoorn.nl
06 - 11 37 81 19

Ook is deze zomer gekeken naar het verkeer in Noordoost. De tunnel in de Laan van Osseveld wordt 2x2 stroken
breed. Dat geeft meteen aanleiding om goed na te denken

Sinterklaasje kom maar binnen!
De stoomboot van de Sint en zijn Pieten komt op zaterdag 17 november 2018
aan in Apeldoorn.

Politie nieuws
Sinds kort hebben Welgelegen en Osseveld-West een nieuwe wijkagent, Michaël Kroon.
Hij stelt zich hierbij voor.
Ik ben sinds juli 2018 wijkagent in de wijken Welgelegen en Osseveld-West. Ik ben 33 jaar en ben
in 2003 begonnen met de politieopleiding. Ik heb tot heden altijd in Apeldoorn gewerkt en veel
ervaring opgedaan in de incidentenafhandeling (112 meldingen). Ook ben ik begeleider van politiestudenten geweest.
Als wijkagent ben ik de schakel tussen u en de politieorganisatie. Mijn werk speelt zich deels op straat en deels achter
de schermen af. Hierin werk ik samen met een heel team van collega’s uit Team Apeldoorn. Ik ben voor de bewoners
een eerste aanspreekpunt als het gaat om veiligheid in de wijk. Daarnaast onderhoud ik contact met partners zoals de
gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt- en bewonersorganisaties.
Ik ben bereikbaar en benaderbaar via het algemene politienummer 0900 - 8844 en ook via Politie.nl kunt u mij bereiken.
Schroom niet om mij te benaderen indien u vragen heeft over criminaliteit en/of veiligheid in uw wijk.
Enkele algemene gegevens van de politie:
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).

Verboden voor honden
De gemeente plaatst geen bordjes met de tekst
verboden voor honden. De voornaamste reden
hiervoor is dat het plaatsen van zo’n bordje op de
ene plaats zou suggereren dat een hond op een
andere plaats wel mag (los)lopen.

• € 90,- voor een loslopende hond in de bebouwde kom;

Het is door een Algemene Politieverordening (APV)
verboden om honden te laten lopen op speelveldjes.
Ook aangelijnd mag dat niet. Hiernaast staan de boetes
die u riskeert bij overtreding van de regels.

• € 140,- voor een hond op een kinderspeelplaats, speelweide of in een zandbak.

• € 140,- voor het niet direct opruimen van uitwerpselen
op een openbare plaats (buiten de hondenuitlaatplaats) en/of het niet bij zich dragen van een geschikt
opruimmiddel binnen de bebouwde kom;

En hier komen nog administratiekosten van € 9,- bij op.

Gebruik de buitenlijn…!
Het gebeurt nog al eens dat de beplanting in tuinen uitdijt en uitgroeit op plaatsen waar dat niet de bedoeling is.
Bijvoorbeeld over voetpaden en straten. De wijkraad werd gewezen op situaties waarbij beplanting minstens ‘drie tegels
in beslag nam’. Dit gaat dus af van de ruimte om veilig over de stoep te lopen, alleen, of samen hand-in-hand, of met
een rollator, of met een kinderwagen... Voor zover het niet uw eigen tuin betreft kunt u deze situaties melden bij de
‘buitenlijn’. Maar u kunt natuurlijk ook uw buren hierop aanspreken.
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.
Infomagazine
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Wie houdt er nou niet van chocolade? We zijn er dol
op en worden er gelukkig van! Maar behalve chocolade
eten kun je ook veel met chocolade doen. En dat kan
bij mij in mijn chocoladeatelier. Daar maak ik bonbons,
repen, lolly’s, bedenk ik nieuwe smaken en geef workshops. De workshops variëren van zelf bonbons maken
tot chocolamiworsten, van chocolade schoen versieren
tot chocolade kerstballen maken en zijn geschikt voor
zowel volwassenen als kinderen. (Bijna) alles is mogelijk
in overleg. Wil je eerst kijken? Dat kan ook.
Op zaterdag 7 november, dan houd ik Open Atelierdag,
van 11.00 tot 15.00 uur aan Plantsoen Welgelegen 20.
Na het binnenhalen van Sinterklaas op het Kanaal kunnen
de kinderen een chocolade letter komen versieren terwijl
de ouders onder het genot van een kopje koffie het
atelier kunnen verkennen.

Zonder kinderen ben je uiteraard ook welkom.
In mijn webshop is er, naast het vaste assortiment,
nu volop herfstchocolade vinden. Chocolade eikeltjes
in heel veel variaties.
Kijk ook eens op www.bonbonspecials.nl of mijn
facebookpagina www.facebook.com/bonbonspecials.
Hopelijk snel tot ziens!
Warme chocolade groet,
Marjanne Deelen
Plantsoen welgelegen 20
7321 ZB Apeldoorn
Tel.: 06 - 30106402

Regels voor het aanvragen van subsidie
voor buurtfeesten of -barbecues in 2019
Als u in de buurt een feest of barbecue wilt organiseren kan de wijkraad 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 vanaf februari 2019 bij Yvonne Eshuis en u hoort dan op heel korte
termijn of uw aanvraag wordt gehonoreerd. Want ‘op = op’ natuurljk gezien de beperkte
middelen. Maar... dit betekent niet ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De wijkraad probeert
de beschikbare subsidie zo ‘eerlijk’ mogelijk te verdelen.
Dit betekent wellicht dat aanvragers geen subsidie krijgen als zij die in een eerder jaar wel
hebben gekregen. Andere aanvragers krijgen dus zo ook een kans. Op basis van de door u
overlegde en originele 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…?

Uitslag Drakenbootfestival
Van 22 tot 24 juni vond weer het Drakenbootfestival plaats. Zoals u weet is dit
evenement verplaatst naar het Zwitsalterrein aan het kanaal.
Ook dit jaar leverde de strijd voor Welgelegen weer succes op. Zo werd de Frambozenlaan
tweede in de wedstrijden tussen diverse straten. De originaliteitsprijs werd in de wacht gesleept
door de Vlierbeslaan met een eerste plaats. Felicitaties naar onze medebewoners. Maar natuurlijk
ook de gelukwensen aan alle overige deelnemers en winnaars! Overigens, in 2019 zal het
evenement plaatsvinden van 21 tot 23 juni.
De redactie
Infomagazine
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Verblijfsplekken aan het kanaal
Wij kregen als wijkraad de vraag waarom er nog geen 2e vissteiger is geplaatst in het kanaal. Dit is het
antwoord naar aanleiding van het gesprek tussen Bert en de gemeente:
Er is met de gemeente over onder meer dit onderwerp
gesproken en ik heb hen het volgende medegedeeld als
zijnde het standpunt van de wijkraad.

groeit, dat je aan de centrumzijde doorgaans de wind in
de rug hebt en dat in de middag de zon vanaf die kant
niet in je ogen schijnt.

Het is inderdaad juist dat destijds gewacht is met de aanleg van een tweede steigertje teneinde meldingen van
eventuele overlast af te wachten. Het plaatsen van een
steigertje heeft een positief effect op de beleefbaarheid
van het kanaal in zijn algemeenheid en de nu aanwezige
vissteiger veroorzaakt voor zover ons bekend geen
overlast.

Hoewel de wijkraad Welgelegen dus met u van mening is
dat een steigertje doorgaans goed is voor de beleving van
het kanaal is ons advies om aan de Welgelegenkant geen
tweede steiger te plaatsen. Als er al behoefte is aan een
vissteiger dan zal die behoefte bestaan aan de centrumwal.
En een steiger die bedoeld is als vissteiger dient groter te
zijn dan wat er nu ligt.

De vissteiger wordt zeer weinig tot vrijwel nooit gebruikt
door vissers. Enkele vissers hebben mij laten weten dat
deze vissteiger veel te klein is om alle spullen goed kwijt
te kunnen.

Plaatsing van een tweede steiger aan de Welgelegenzijde
beschouwen wij dan ook als verkwisting van overheidsmiddelen.

Bovendien wordt vanaf de Welgelegenkant van het
kanaal veel minder vaak gevist dan vanaf de centrumzijde
van het kanaal; de redenen daarvoor zijn dat aan de
centrumzijde op minder plekken hoog opgaand riet

Het is jammer dat destijds deze afwegingen niet zijn
gemaakt maar dat is nu eenmaal zo; goed geld naar kwaad
geld gooien echter veroordelen wij.
De redactie.

ALLEEN VOOR ECHTE MANNEN!

Bij inlevering
ie
van deze advertent
knippen voor € 15,-

YX[

Winkelcentrum Gildehof (De Maten), Snijdersplaats 4,
7328 VJ Apeldoorn, (055) 5400 455, www.knipdeman.nl

Zelf uw lingerie maken?

Lalopez biedt workshops/cursussen voor
het zelf maken van Lingerie. Tevens
webshop met de materialen hiervoor.
Ook op afspraak te bezoeken in Zutphen.
Fransje Vrancken, mob. 06 - 36 36 96 49 of

www.lalopez.eu

Infomagazine

19

Wijkraad Welgelegen

Colofon

Bestuur
voorzitter:
Bert Huiskamp
			
			

Baron Sloetkade 323
055-3601761		
7321 ZZ Apeldoorn
@: b.huiskamp@wxs.nl		

Advertentietarieven:

secretaris:
Fransje Vrancken
			

Kanaalpad 34
@: vranckenfransje@gmail.com

06-53245447

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 plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen
met onze acquisiteur Yvonne Eshuis,
Kersenlaan 80, tel. 055-3668806
E-mail: yeshuisw57@gmail.com

penningmeester:

Kees van Assenbergh

Achillesstraat 8

055-8442571

leden:

Yvonne Eshuis

Kersenlaan 80

055-3668806

		

Folkert Bruining

Vulcanusstraat 7

06-36562349

		

Sylvia Guys

Baron Sloetkade 219

06-15003923

Vaste adviseurs

Henk de Boer

Minervalaan 39

055-3669522

		

Theo Boerkamp

Atlasstraat 5

06-15304923

		

Robert-Jan v.d. Meijden

Heliosstraat 48

055-3662939

Schouw

Joop Schoor

Minervalaan 23

redactie en fotografie:

Folkert Bruining

Vulcanusstraat 7

06-36562349

		

Sylvia Guys

Baron Sloetkade 219

06-15003923

eindredactie, acquisitie
en correspondentie:
Yvonne Eshuis
			
			

Kersenlaan 80
7322 SG Apeldoorn
@: yeshuisw57@gmail.com

055-3668806		
06-36501118

bezorging:
Henk Adelerhof
			

Frambozenlaan 28
7322 TK Apeldoorn

Inlevering kopij:
Uiterste datum inlevering kopij
februari nummer van 2019: 10-01-2019.

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.

Infomagazine

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.

www.wijkraadwelgelegen.nl			
Volg ons op Twitter & Facebook:
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Welgelegen-Zuid bevindt zich tussen
het kanaal, de spoorlijn, de Zutphensestraat en de Molenstraat.
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AED-locaties in Welgelegen:
Tandartspraktijk H. Vos, Lange Grafte 10
Baron Sloetkade 269-275 (gebouw London)
Baron Sloetkade 105 (gezondheidscentrum)
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Welgelegen-Midden.
Het gebied tussen het kanaal, Deventerstraat en de Molenstraat.
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Welgelegen-Noord.
Het gebied tussen de Deventerstraat,
het kanaal, de Sluisoordlaan en het
fietspad tussen de Sluisoordlaan en
de Tol.
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Wijkindeling Welgelegen

Wijkraad Welgelegen

We onderscheiden drie wijkdelen die min of
meer een eenheid vormen:
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J.S TEENBE RGENSTR.
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Fysius, Baron Sloetkade 335
De Woonmensen, Deventerstraat 54

