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Van de voorzitter
Terugblik
Aan het begin van een nieuw jaar, wanneer u dit stukje leest, is het niet erg gebruikelijk met een
terugblik te beginnen; liever praten we dan over de toekomst. Geduld, dat komt ook, maar deze
bijdrage werd geschreven in december, vandaar…
Al wat langere tijd vraag ik me af hoe lang ik nog moet doorgaan in het bestuur van uw wijkraad en
na ampele overwegingen heb ik nu besloten er mee te stoppen. Mijn laatste bijdrage zal zijn de Algemene
Ledenvergadering op 17 april aanstaande nog voor te zitten en dan is het afgelopen.
Waarom en waarom nu?
Wel, na 20 jaar is het wellicht niet verkeerd dat een ander het stokje overneemt. Daar komt bij dat de wijze van
werken van Wijkraden sterk zal veranderen als gevolg van de door de politiek gewenste meer burgerparticipatie en
ook daarom is het niet verkeerd dat een nieuwe voorzitter dat proces voor Welgelegen gaat leiden.
In die afgelopen 20 jaar (waarvan 12 als voorzitter) heb ik veel moois zien gebeuren in Welgelegen en heb ik ook
zelf hier en daar een bijdrage mogen leveren. Dat mij daarvoor in 2015 de Zilveren Erepenning met Oorkonde van de
stad Apeldoorn werd uitgereikt zie ik als een waardering voor het werk van het gehele wijkraadbestuur en de andere
vrijwilligers.
Hebt u nog even?
Dan wil ik graag hieronder, als een soort afscheidspraatje, opsommen wat er zoal gedaan is door de wijkraad in mijn
periode. Namens alle Apeldoornse wijkraden mocht ik een paar jaar deelnemen aan het overheidsproject Stad &
Milieu met bijdragen vanuit Den Haag en Arnhem voor een beter gebruik van de openbare ruimte en meer aandacht
voor milieu bij de inpassing in de stedelijke bebouwing. Een gevolg hiervan was o.a. het samen met de Bedrijving Kring
Apeldoorn begeleiden van het project Kanaalzone; het zo goed mogelijk plannen van bebouwing langs het kanaal
tussen Marchantstraat en het sluisje. Inmiddels deels uitgevoerd (Kayersdijk) en nog niet uitgevoerd (Noordelijk radiaal
en parkeertoren Deventerstraat). Het project Kanaaloevers (bebouwing tussen Deventerbrug en Welgelegenbrug)
vergde vele jaren aandacht, waarbij de wijkraad behoorlijk actief meedacht. Ook weer samen met een aantal andere
wijkraden was het mogelijk de verkeerskaart zodanig aan te passen dat de doorstroming op de Ring Noord-Oost
versneld sterk verbeterd werd. De aanleg van de oostelijke verbindingsweg, die later Quarles van Uffordlaan zou
gaan heten hebben we met veel inspanning kunnen vervroegen, waarbij we ervoor gepleit hebben de ondergrondse
infrastructuur bij de aansluiting op de Deventerstraat al vast geschikt te maken voor een rotonde.
Recent hebben we onderzoeken uitgevoerd onder kinderen en hun ouders over spelen in de wijk en door de gemeente
een Speelweefsel laten ontwikkelen. Via zitting in de Gemeentelijke Kunst Adviescommissie konden we meepraten
over Kunst in de wijk, werd de toen nog geldende 1% regeling bij nieuwbouw voor kunst ook daadwerkelijk gebruikt
met als gevolg o.a. de vele kunstuitingen in en aan de nieuwbouw van de Kanaaloevers. We hebben toen ook een eigen
Kunstvisie laten ontwikkelen waarvan het gevolg was dat het Kralensnoer kon worden aangelegd. Dat is een korte
kunstroute van het kanaal via de school naar de Floralaan.
Nu lijkt het er op dat we alleen maar grotere projecten aanpakten; dat is natuurlijk niet zo; heel veel werk werd verzet
door bestuurs- en commissieleden; denk daarbij aan beoordeling van bestemmingsplannen, bouwplannen, inrichting
en verbetering van plantsoenen, parken en speelvelden, het verleggen van de busbaan bij de Tol, het redden van een
bushalte Deventerstraat, het helpen oplossen van verkeersconflicten, het houden van een eigen leefbaarheidsonderzoek,
het zelf uitvoeren van schouwen in de openbare ruimte en snel laten repareren van ongerechtigheden; het begeleiden
naar de eindstreep van de herinrichting Deventerstraat, het organiseren van een Paasbrunch en een High Tea voor de
ouderen van onze wijk, overleg met hangjongeren op verschillende plekken, het organiseren van overleg met en tussen
bezwaarmakers en het intensief overleggen met bewoners over de instelling van vergunning parkeren. En hondenpoep?
Ja, dat ook. De 12,5- en 25- jarige jubilea heb ik mogen meemaken.
In al die jaren was er regelmatig overleg met andere Dorps- en Wijkraden; die samenwerking ontstond dan steeds weer
met een specifiek doel. Totdat ergens halverwege de wens groeide om regelmatig en breed bij elkaar te komen met het
doel een sterkere positie te kunnen innemen in het overleg met provincie, politie en gemeente. Na een jaar of twee/drie
is die samenwerking niet gecontinueerd omdat de belangen kennelijk toch te weinig identiek waren dan wel omdat te
velen het belang er niet van inzagen. Ook bij de Dorps -en Wijkraden geldt dus dat het hemd nader is dan de rok. Ik heb
dat persoonlijk altijd jammer gevonden, maar helaas niet kunnen veranderen. Zoals in 2003 (sic!) toen het college van
B&W besloot een project “Een brug naar meer participatie” te beginnen. Ook toen stond de positie van de Dorps- en
Wijkraden ter discussie net zoals nu; er is dus weinig nieuws onder de zon. Na een aantal felle debatten met en binnen
het gemeentebestuur en de gemeenteraad ging dit project als een nachtkaars uit. In 2009 werd opnieuw een speeltje
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ontworpen om de Dorps- en Wijkraden beter bij de les te houden. De organisatie moest worden omgebouwd met
behulp van de Stadsdeelaanpak, waarbij gemeente, politie en veel andere instellingen samen met de burgers lange
termijn plannen voor een wijk zouden opstellen en ieder drie jaar actualiseren. Na een enthousiaste start in alle wijken
behalve de onze (wij hebben nooit meegedaan omdat we het project nutteloos en geldverslindend vonden) en het
drukken van prachtige pamfletten en boekjes stierf ook dit idee in de meeste wijken uit.
Wij hebben er altijd voor gepleit de Dorps- en Wijkraden sterker te maken; zij immers staan het dichtst bij u en kennen
de wensen en noden van de wijk, althans een goed werkende wijkraad zou dat moeten weten. Vaak hebben we ook bij
bestuurders ideeën aangereikt hoe wijkraadsbesturen kunnen worden versterkt en geprofessionaliseerd. Men wil er niet
aan en dat is mijns inziens een teken van eigen zwakte van bestuur en gemeenteraad.
In 2011 hebben we een initiatief genomen onze wijkraad dan maar op te heffen. We zijn een vereniging met betalende
leden dus gaat dat niet zo maar. Er is toen een speciale ledenvergadering belegd waarin het bestuur een onderbouwd
voorstel de vereniging op te heffen ter stemming heeft voorgelegd. De uitslag van die stemming heeft het toen
zittende bestuur gesterkt in de overtuiging dat we toch op de goede weg waren. Geen van de leden wilde de Wijkraad
opheffen; sterker nog: men droeg het bestuur op door te gaan met de behartiging van de leefbaarheidsbelangen van
de leden en alle andere bewoners, dus ook niet-leden. En zo komt het dat we er nog steeds zijn; soms tot ongenoegen
van een enkele ambtenaar of bestuurder. Zij zien Welgelegen immers als een luis in de pels, lastig en vasthoudend.
Persoonlijk heb ik dat altijd als een compliment opgevat en heeft alle bestuursleden alleen maar meer gemotiveerd in
hun vrijwilligerswerk.
En nu zijn we dan weer zo ver dat de gemeente, mede op last van de centrale overheid, opnieuw het onderwerp
Burgerparticipatie uit kast haalt en gaat afstoffen; door een geheel nieuwe gemeenteraad waarin slechts een paar
“oude rotten” zitten die de eerdere gesneefde pogingen tot het veranderen van de organisatie van burgerparticipatie
hebben meegemaakt. Tot nu toe (eind december 2018) heeft de gemeenteraad het niet nodig gevonden de Dorps- en
Wijkraden te betrekken in de discussie over dit onderwerp (behalve een informele bijeenkomst als doekje voor het
bloeden) en dat is natuurlijk een slecht begin. We zullen zien hoe zich dit ontwikkelt; wij als Wijkraad Welgelegen
hebben slechts één doel en dat is de belangenbehartiging op het gebied van leefbaarheid van alle bewoners van onze
wijk. Uw bestuur zal zich daarvoor blijven inspannen, in welke vorm dan ook: met of zonder subsidie van de gemeente,
met of zonder inpassing in een nieuwe werkwijze van de gemeente, maar wel altijd met uw steun en goedkeuring.
U bent immers de baas in onze vereniging en niemand anders. Ongetwijfeld komt dit onderwerp in de loop van dit jaar
in één of meerdere bewonersbijeenkomsten aan de orde. Ik zal daar echter niet meer bij zijn.
Voor de afgelopen 20 jaar dank ik u voor uw – al of niet uitgesproken – ondersteuning; ik ben er van overtuigd dat
de resterende bestuursleden op de ingeslagen weg even gemotiveerd zullen doorgaan. Het ga u allen goed!
Bert Huiskamp

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering - 17 april 2019

De vergadering wordt gehouden in het gebouw van: De Woonmensen, Deventerstraat 54, aanvang 19.30 uur.
•
•
•
•
•
•
•

Opening en mededelingen
Verslag vergadering ALV 2018
Secretarieel jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2018
Verslag kascommissie
Goedkeuring jaarstukken en décharge van het bestuur
Benoeming /herbenoeming bestuursleden
- de heer Huiskamp treedt af en mevrouw Francken is
aftredend en stelt zich verkiesbaar
• Statuten

• PAUZE
• ‘55+’, Michaël Kroon, wijkagent Welgelegen
• Burgerparticipatie
- stand van zaken
- standpunt wijkraad
- peiling onder leden
• Verdere ontwikkelingen in de wijk
• Rondvraag
•	Sluiting en gelegenheid om afscheid te nemen
van Bert Huiskamp

Meldt u aan voor de Algemene Ledenvergadering via: www.wijkraadwelgelegen.nl of via Sylvia Guys,
telefoon: 06 - 15 00 39 23. Wilt u ervoor zorgen dat uw opgave vóór 15 maart bij ons binnen is?
Bent u slecht ter been en wilt u komen, meldt het ons.
Infomagazine

3

Mededelingen van het bestuur
Jaarverslag Wijkraad Welgelegen 2018
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.
2. Bestuur
Het bestuur kende in de tweede helft van dit jaar een
bestuurslid minder dan in 2017. Wilco Rietberg heeft
wegens verhuizing in de loop van het jaar het bestuur
verlaten. Hij was vooral actief op de dossiers “grijs”.
3. Vrijwilligers
Een woord van dank gaat uit naar iedereen die zich in
2018 actief heeft ingezet voor de wijk. Onze vrijwilligers
zijn de oren en ogen van onze wijk, we kunnen niet
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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!
4. Leden
In 2018 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 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, de leefbaarheid binnen
Welgelegen te verbeteren. Binnen de gemeente waren
dat in 2018 onder anderen Jos van Nuenen, Almer de Jong
en Marcel Keurhorst. In de loop van 2018 hebben we een
nieuwe wijkagent mogen verwelkomen Michaël Kroon.

6. Werkzaamheden
De wijkraad heeft zich in 2018 bezig gehouden met allerhande projecten en ontwikkelingen in de wijk. Afgerond
in 2018 zijn de volgende belangrijkste onderwerpen:
- Oplossing parkeerprobleem bij de Quarles van Uffordlaan
- Oversteek Wapenrustlaan
- Jeu de Boules baan
De volgende onderwerpen vragen ook in 2019 aandacht
van de wijkraad:
- Speelweefsel
- Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor
- Burgerparticipatie
- Freulebrug en het schelpenpad van de brug de wijk in
- Maatschappelijke Opvang /Beschermd Wonen
- Diverse verkeerssituaties

Vergaderingen en bijeenkomsten
Het bestuur is in 2018 tien keer bij elkaar gekomen, drie
keer daarvan in aanwezigheid van diverse vrijwilligers.
Naast deze vergaderingen heeft de wijkraad deelgenomen
aan de volgende bijeenkomsten:
- algemene ledenvergadering;
- maandelijkse bijeenkomst met de stadsdeelmanager;
- diverse bijeenkomsten over specifieke onderwerpen
met diverse personen.
Locatie
De vergaderingen hebben heel 2018 plaats kunnen
vinden in het kantoor van de stichting Young Africa en
mogen daar ook in 2019 weer plaatsvinden. Waarvoor heel
hartelijk dank!

Schouw openbare ruimte
Zoals ieder jaar hebben we in 2018 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. Extra aandacht
is gevraagd en besteed aan overhangend groen.

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.

Sponsoring van buurtbarbecues
Diverse straten hebben gebruik gemaakt van de sponsoring
die door de wijkraad gedaan wordt van buurtbarbecues.
Dit om de eenheid / saamhorigheid in de wijk te versterken.
Er waren in 2018 veel meer aanvragen dan in 2017 en we
hebben daarmee niet alle aanvragen kunnen honoreren.

7. Tot slot
Ook in 2019 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 2019 op een nieuwe groei van het ledenbestand,
een uitbreiding van het aantal actieve vrijwilligers en de
aanpak van uitdagende projecten en ontwikkelingen.

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.

Apeldoorn, 16 januari 2019
L.A. (Bert) Huiskamp, voorzitter
F. (Fransje) Vrancken, secretaris

Prijsvraag
Wie weet welke plek dit is in Welgelegen ?
Onder de goede inzendingen word een bloemenbon
verloot aangeboden door Flora Design. Medewerkers
VOA uitgesloten van deelname.

o

Inzendingen kunnen gestuurd worden naar:
yeshuisw57@gmail.com

Veel succes en alvast bedankt, de redactie.
Foto: uit het archief van de VOA.
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Financieel jaaroverzicht
Lasten en baten wijkraad Welgelegen
Lasten

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Begroting 2019

Personeelslasten
Bestuursvergoeding
Huisvestingskosten
Activiteiten
Betalingsverkeer
Kosten Infomagazine
Materiaal en middelen
IT kosten

€
€
€
€
€
€
€
€

10.369
5.182
241
12.440
961
-

€
€
€
€
€
€
€
€

8.300
250
5.000
250
13.000
1.000
-

€
€
€
€
€
€
€
€

7.850
5.239
246
12.420
349
397

€
€
€
€
€
€
€
€

8.000
250
5.000
250
13.500
405
500

Totaal lasten

€

29.193

€

27.800

€

26.501

€

27.905

Baten
Subsidie gemeente Apeldoorn
Contributie leden
Advertenties Infomagazine
Rente

€
€
€
€

17.168
5.254
7.326
226

€
€
€
€

17.418
5.000
5.000
200

€
€
€
€

17.418
5.425
5.815
69

€
€
€
€

17.705
5.000
5.000
200

Totaal baten

€

29.974

€

27.618

€

28.727

€

27.905

Resultaat (baten - lasten)

€

781

€

€

2.226

€

-

		________________		_________________		________________

_________________

		________________		_________________		________________

182 -

_________________

Toelichting:
In 2018 heeft de wijkraad Welgelegen een voordelig saldo van € 2.226 kunnen boeken. Dat is aanzienlijk beter dan we hadden begroot.
Het verschil is ruim 2.400 euro.
Opvallende verschillen tussen het budget en de resultaten zijn:
• De post bestuurdersvergoedingen is iets lager door een vacature vanaf juni. Dit verschil is ongeveer € 450 euro. De gemiddelde bedragen zijn verlaagd.
• De kosten voor het maken van het InfoMagazine zijn lager. Het verschil is ongeveer 500.
• Verder is er meer uitgegeven aan projecten. We hebben dit jaar geld besteed aan de Kanaalconcerten, vrijwilligersbijeenkomst in het kader van het vertrek
van een bestuurslid en buurt barbecues. Dit scheelt ongeveer -250 euro.
• De vergadervoorziening weten we nog altijd heel voordeling te realiseren. Dit scheelt 250 euro.
• Aan de inkomsten kant zijn de dalende advertentie-inkomsten toch 800 euro hoger uitgevallen dan begroot.
• De bijdragen van leden vallen ook ruim 400 euro hoger uit. Hier zijn we heel blij mee!

Balans wijkraad Welgelegen
Activa		2018		2017

Passiva		2018		2017

								
Kortlopende schulden		
								
Nog te betalen bedragen		
						
								
Stand per 31-12		

€

- 		

€

-

€

0,00		 €

0,00

______________		

______________

Vlottende Activa							
Bestemmingsreserve		
Zakelijke Betaalrekening SNS
€ 6.066,22		€
909,32
Verkeersmaatregelen		
€ 5.000,00		 € 5.000,00
Zakelijke Spaarrekening SNS
€ 24.057,05		€ 26.988,18
Speeltoestellen			
€ 5.000,00		 € 5.000,00
Kasgeld
€
-		€
-								
______________		
______________				______________		______________
Stand per 31-12
€ 30.123,27		 € 27.897,50
Stand per 31-12		
€ 10.000,00		 € 10.000,00
								
Algemene reserve		
								
Stand per 01-01			
								
Baten en lasten			
						
									
Algemene reserve 31-12		

					

Totaal activa

€ 30.123,27

€ 27.897,50

Totaal passiva			

€ 17.897,50		 € 17.116,50
€ 2.225,77		 €
781,00
______________		

______________

€ 20.123,27		 € 17.897,50
€ 30.123,27		 € 27.897,50

Toelichting:
We verwachten de bestemmingsreserves te kunnen aanwenden voor het speelweefsel, maar dat kan alleen in samenwerking met de gemeente Apeldoorn
en de omwonenden. Zolang we hier geen passende bestemming voor hebben, blijven de reserves staan.
Aldus opgesteld door de penningmeester Kees van Assenbergh in januari 2019.
De kascommissie wordt dit jaar gevormd door mevrouw Kant en de heer Beurskens. Reservelid is de heer Tromp. Wilt u ook een keer controleren of
alles juist verantwoord is, dan nodigen wij u uit u op te geven als kascommissielid dit kan door een mail naar penningmeester@wijkraadwelgelegen.nl.
Infomagazine
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Politie nieuws
Tijdens de donkere maanden zijn inbrekers over het algemeen actiever. Mijn indruk van de wijk
Welgelegen is dat het een relatief veilige wijk is. Helaas komen (woning)inbraken ook in de wijk
Welgelegen soms voor. Met de volgende tips zorgt u er voor dat de kans op inbraak verkleind wordt:
• zorg voor een bewoonde indruk middels verlichting en gebruik zonodig een tijdschakelaar,
sluit ramen, deuren en poort als je (even) weggaat, zet waardevolle spullen uit het zicht;
• denk aan goed hang- en sluitwerk (via de gemeente Apeldoorn kunt u gratis advies krijgen);
• sluit je als bewoner of buurt aan bij Whatsappbuurtpreventie (WABP.nl);
• hondenbezitters lopen vaak buiten en zijn zo de ogen en oren van de buurt;
• zoek contact met uw buren wanneer u voor langere tijd weg bent;
• bel direct 112 bij verdachte situaties.
Voor de bewoners 55+ zal er in het eerste kwartaal van dit jaar een voorlichtingsbijeenkomst plaatsvinden over
insluipingen / babbeltrucs. U krijgt hier als wijkbewoner informatie over in de brievenbus.
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).

Energie is ‘hot’ op dit moment. Het klimaatakkoord komt eraan en in 2030 gaat de gaskraan in
Groningen dicht. Wat doet de gemeente Apeldoorn?
De gemeente Apeldoorn bereidt zich – net als alle
gemeenten in Nederland – voor op deze ‘energietransitie’.
Nog niet alles is 100% duidelijk, maar wachten is geen
optie meer. Zo is de gemeente bezig om het eigen
energiegebruik in 2020 te halveren. Onder andere met
isolatie, zonnepanelen en warmtepompen in haar eigen
gebouwen. De gemeente onderzoekt daarnaast ook
de mogelijkheden voor duurzame energie opwekking
binnen de gemeentegrenzen (wind, zon, biogas etc) en
de alternatieven voor aardgas voor verwarming.
Met Energiek Apeldoorn kunt u zelf aan de slag
Via www.energiekapeldoorn.nl ondersteunt de gemeente
daarnaast bewoners die zelf aan de slag willen met
energie besparen en duurzaam opwekken. Dat levert in
veel gevallen al direct voordeel op in de vorm van een
lagere energierekening. Op www.energiekapeldoorn.nl
vindt u tips wat u als bewoner zelf kunt doen, informatie
over financieringsmogelijkheden en collectieve inkoopacties. Ook kunt u hier gratis en vrijblijvend een afspraak
maken met een energiecoach.

of huurwoning? Vindt u het prettig als er eerst eens
iemand vrijblijvend met u meekijkt? Dan is een bezoek
van een energiecoach echt iets voor u. Meer informatie
vindt u op www.energiekapeldoorn.nl/coaches.
Energie van onderop
In Apeldoorn zijn ook veel lokale energiecoöperaties
en bewonersgroepen actief op het gebied van energie.
De gemeente werkt graag met hen samen. Zo organiseert
energiecoöperatie De A momenteel een actie voor woningisolatie. Voor vragen kunt u mailen naar energiek-wonen@
apeldoorn.nl

Energiecoaches
In Welgelegen zijn Paul Melis en Henk Schukken actief
als energiecoaches. Zij komen graag bij u langs voor
oriënterend gesprek. Weet u nog niet precies waar u moet
beginnen met het energiezuiniger maken van uw koopInfomagazine
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Wapenrustweg-Wapenrustlaan
Van Bertus Gerritsen, archiefmedewerker van de Vereniging
Oud Apeldoorn (VOA), kreeg de redactie van Infomagazine
de bijgaande foto van de Wapenrustweg. Je vraagt je
natuurlijk meteen af in welk jaar de foto is genomen.
Bertus dacht dat dat ongeveer 1930/1940 moet zijn geweest.
We hebben ons samen gebogen over een oude kaart van
Apeldoorn uit circa 1930. En zowaar, een soort doodlopende
zijstraat van de Deventerstraat stond er al op.

Foto: Wapenrustweg uit het archief van de VOA / fotograaf Jan Bavinck.

Welgelegen sinds 1989, herinnert zich nog de ‘kruipdoor-sluip-door’ routes om de wijk uit te komen, richting
Deventerstraat of Auroralaan. Midden op het kruispunt
van de Deventerstraat stonden n.l. nog bomen, waar je
met een boog omheen moest.
De redactie, bron: archief CODA.

Om meer te weten te komen is ook het archief van
CODA geraadpleegd. Daarin werd een voorstel uit
1919 van B&W van Apeldoorn aan de gemeenteraad
gevonden betreffende de naamgeving van straten en
wegen. Kennelijk is de Wapenrustweg iets voor 1919
aangelegd. Trouwens, ook aardig dat de Abrikozenweg
en Perzikenweg ook in 1919 hun naam kregen.
De huidige Wapenrustlaan is in 1994 aangelegd.
Welgelegen Zuid was al bewoond sinds eind jaren 80
(van de vorige eeuw). Uw redacteur, bewoner van

Evenementen-kalender
zondag 31 maart

Plaatsing Joodse gedenkstenen
(zie artikel op pagina 13)

�

zaterdag 13 en zondag 14 april

Cultuur bij je buur

�

zaterdag 29 en zondag 30 juni

SamenLoop voor Hoop
Mheenpark, www.samenloopvoorhoop.nl
Infomagazine
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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 vijf 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 Tannhäuserstraat
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 een naaste
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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• dat Apeldoorn
Apeldoorn Pakt
Pakt Aan
Aan er
er isis voor
vooriedereen
iedereendie
diete
temaken
maken
heeft met vrijwilligerswerk
vrijwilligerswerkin
inApeldoorn.
Apeldoorn.Op
Opwelke
welke
manier dan ook. Voor
Voor vrijwilligers.
vrijwilligers. Voor
Voor (non-profit)
(non-profit)
organisaties. Voor mensen die met ons willen samenwerken om het
het vrijwilligerswerk
vrijwilligerswerkin
inApeldoorn
Apeldoorntete
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
vaandel staan.
staan. Vrijwilligers
Vrijwilligers en
en
vrijwilligersorganisaties zijn zeer belangrijk. Zij maken
het verschil in onze samenleving. Apeldoorn Pakt Aan
wil hen bekrachtigen
bekrachtigenin
inhet
hetwerk
werkdat
datzij
zijdoen.
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
Werken aan en met burgerparticipatie
Stel u heeft een idee dat Apeldoorn (of gewoon uw eigen buurtje) beter, leuker of mooier
maakt. Wat doet u daar dan mee? Vertelt u het op verjaardagsfeestjes aan vrienden en
buren in de hoop dat iemand ermee aan de slag gaat? Gooit u het via Twitter de wijde
wereld in? Of belt u de gemeente om hulp te vragen of te stimuleren om dit toch wel heel
goede idee op te pakken?
Bij de gemeente hebben we eigenlijk nog niet echt een
‘loket’ om ideeën en initiatieven te verwelkomen en verder
te helpen. Terwijl we wèl heel graag zien dat mensen zich
actief voor Apeldoorn inzetten. Ook wel met een moeilijk
woord ‘burgerparticipatie’ genoemd.
Daar gaan we deze bestuursperiode, met Wim Willems als
wethouder ‘Burgerparticipatie en revitalisering’, dan ook
hard aan werken. Kernvraag daarbij is ‘Hoe zorgen we
ervoor dat mensen die een goed idee hebben en/of initiatief willen nemen om Apeldoorn beter, mooier of leuker
te maken, geholpen worden om de stappen te zetten die
nodig zijn om het te realiseren? Daarbij bouwen we ook
aan een structuur van hulpmiddelen zoals het vorig jaar
bij wijze van proef gestarte online crowdfundingsplatform
‘Voor Apeldoorn’ en een gemeentelijke initiatievenfonds.
Ook gaan we aan de slag met uw betrokkenheid bij nieuw
gemeentelijk beleid of bij projecten die zich in uw wijk,
buurt of straat afspelen. Wat wilt u zelf en hoe realiseren
we dat?
Zoals u mogelijk zelf ook ervaart en ook uit onderzoek
blijkt, willen mensen graag direct betrokken zijn en zelf
meepraten als iets hun eigen directe omgeving en direct
belang betreft. De herinrichting van hun straat bijvoorbeeld. Maar hoe doe je dat dan met elkaar? Organiseer
je als gemeente een bewonersavond in een nabijgelegen
school en heb je het dan puur over de fysieke inrichting
van de straat, uitgaand van het budget wat daarvoor
beschikbaar is? Of kijk je in overleg met de bewoners naar
een bij de straat passende overlegplek en inhoud van het
overleg, zodat je misschien ook wel over de sociale samenhang en zorg voor elkaar komt te spreken. Of over andere
onderwerpen die juist in die straat relevant zijn.

In Apeldoorn Zuid en De Maten lopen momenteel drie
‘pilotprojecten’ onder de titel ‘revitalisering’. In alle drie
de gebiedjes die het betreft wordt dit op een andere
manier ingestoken om zo als gemeente en buurt samen
te ervaren en ontdekken wat past en als het meest prettig
en constructief wordt ervaren. Ook de andere stadsdelen
komen in de komende jaren aan de beurt.
En hoe zit het met de betrokkenheid bij nieuw beleid?
Nu worden vaak alleen de Dorps- en Wijkraden betrokken
of, veelal bij sociaal beleid, de WMO- en VWI-raad.
Regelmatig horen we dat ook anderen zouden willen meepraten of suggesties doen. Daar gaan we mee aan de slag.
Zeker ook in gesprek met de genoemde raden.
De ontwikkeling van nieuwe digitale instrumenten wordt
hierin zeker meegenomen. Wat vinden we bijvoorbeeld van
een online instrument waarmee u geïnformeerd wordt over
aanstaande ontwikkelingen of gevraagd naar uw mening?
En wat vinden we van een overzicht op de gemeentelijke
website van de zogeheten ‘vitaliteit’ van alle wijken, dorpen
en buurten? Een systeem waarbij in kleuren wordt aangegeven of het goed gaat (groen), aandacht nodig heeft
(oranje) of echt direct actie op nodig is (rood).
U ziet dat het onderwerp ‘Burgerparticipatie’ het nodige
om het lijf heeft èn dat we er zin in hebben om ermee aan
de slag te gaan. Het streven is om aan het eind van deze
bestuursperiode een goed werkend ‘participatiemodel’ te
hebben dat past bij Apeldoorn en bij deze tijd.
En tot die tijd nodig ik u van harte uit om uw goede ideeën
en initiatieven met mij als stadsdeelmanager te delen.
Ik ben bereikbaar via j.vannuenen@apeldoorn.nl of mobiel
via 06 - 11 37 81 19.
Jos van Nuenen

Joodse gedenkstenen in Welgelegen
Overal in Europa zijn de afgelopen jaren in steden en dorpen gedenkstenen in het trottoir gelegd voor huizen waar Joden in
de Tweede Oorlog woonden, tot zij daaruit zijn weggevoerd en omgebracht. Een tastbaar en indringend herinneringsteken.
Ook in Apeldoorn gebeurt dit. Op zo’n gedenksteen staan naam, sterfdatum en -plaats en bereikte leeftijd vermeld.
Zo blijft de herinnering aan hen levend. In de Talmoed staat geschreven: Een mens is pas vergeten wanneer zijn
naam is vergeten. De steenlegging en de daarbij behorende ceremonie is ook bedoeld voor de nabestaanden.
Belangstellenden zijn van harte welkom. De eerstvolgende steenlegging zal zijn op zondag 31 maart. De bijeenkomst
begint om 13.00 uur en zal zijn in gebouw De Ontmoeting achter de Julianakerk, waarna stenen gelegd worden in de
omgeving van de Julianakerk.
Voor bijzonderheden: zie de website www.gedenkstenen-apeldoorn.nl
Netty Heij
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Crowdfunding, iets voor jou?
Mis je hulp, geld of materialen voor het maken van bijvoorbeeld een nieuwe bijenkast in de wijk? Dan is
crowdfunding wellicht de manier om dat op te lossen. De gemeente ziet soms burgerinitiatieven tot stilstand
komen omdat het de initiatiefnemers aan geld of middelen of aan een goede aanpak ontbreekt. Dat vindt zij
jammer en daarom steunt zij burgerinitiatieven via het internetplatform voorapeldoorn.nl. Op die website kan
je voor je eigen goede doel geld ophalen, materialen regelen, mensen zoeken om je te helpen en hulp krijgen
bij het regelen van dit alles met een online campagne.
Er zijn maar een paar voorwaarden om mee te doen lees
ik op internet: je initiatief of idee draagt bij aan een
leuker, gezelliger, socialer of veiliger Apeldoorn en met
jouw initiatief realiseer je maatschappelijke meerwaarde;
het is dus zeker geen commerciële campagne. Dat past
volgens mij erg goed bij de tijdgeest van nu. We nemen
meer en meer in het publieke domein zelf het initiatief
om zaken op te pakken en we wachten niet meer af tot
anderen of de gemeente in actie komen.

uit de kunst- en cultuurcrowdfunding in Amsterdam.
Het mooie van haar werk vindt Mirjam de ontmoetingen
met mensen die hart voor hun zaak hebben en dat zij hun
kan helpen hun dromen waar te maken. Als econoom
vraag ik ook altijd waar het geld hiervoor vandaan komt.
De gemeentes en provincies betalen de landelijke organisatie (voorjebuurt.nl). Mirjam vat samen dat voorjebuurt.nl
de begeleiding doet vanaf de start van de campagne tot
aan de uitvoering.

Om te onderzoeken hoe crowdfunding met de hulp
van voorapeldoorn.nl kan werken, volgde ik de workshop crowdfunding die de gemeente in september voor
de derde keer organiseerde. Ik hoor van de organisator
Mirjam van ’t Slot van de landelijke organisatie
voorjebuurt.nl dat van de tien projecten die starten
op de website er maar liefst acht hun doel bereiken en
gerealiseerd kunnen worden. De landelijke organisatie is
maar een klein bedrijf van acht personen, voortgekomen

Tijdens de workshop komen de plannen los van het tiental
deelnemers. Iedereen wordt na uitleg over de werkwijze
van het internetplatform uitgedaagd om voor het eigen
idee of initiatief de zogenaamde campagnes, zeg maar
het plan van aanpak in grote lijnen op te stellen op papier.
Daarbij raak ik in gesprek met enkele andere workshopdeelnemers. Ik ontmoet een lid van een Apeldoorns koor
die op zoek is naar geld om voor het koor-jubileum een
muziekspektakel te organiseren. Hij neemt deel aan deze

Koor

Voor gasten met kanker, naasten en nabestaanden
Wekelijks op maandag, van 7 januari tot en met 24 juni 2019
van 10.30 tot 12.00 uur o.l.v. Alie Boshuis met pianist.
Het repertoire is breed, uit alle landen, één- en meerstemmig, met en
zonder begeleiding. Zangervaring is niet nodig, plezier staat voorop!
Kosten: € 44,- (in 2 keer betalen of later instromen is mogelijk).
Stichting ‘kLEEF!, inloophuis voor iedereen die met kanker wordt
geconfronteerd. www.stichtingkleef.nl

Alie Boshuis

Opgeven: u kunt bij ons langskomen in het inloophuis (Vosselmanstraat 4 - Apeldoorn),
mailen aan info@stichtingkleef.nl of ons bellen op telefoonnummer 055 - 576 26 76.
14
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workshop omdat hij 10.000 euro zoekt voor het betalen
van de musici zoals blazers en harpisten voor dat feest.
Ik help sommige deelnemers zoeken naar een korte,
pakkende tekst waarmee ze hun project op de website
moeten introduceren. Dat valt niet mee. Naast me zit
Sylvia van Ark. Zij is van DenkTank Breed uit Osseveld.
Ze vertelt dat ze veel plezier beleeft aan dingen samen
doen met buurtbewoners, en dat ze moeite heeft bij
het vinden van vrijwilligers om ideeën te realiseren.
Op facebook zie ik wat ze allemaal organiseren.
Dat varieert van theatervoorstellingen tot nerf battles.
Een andere deelnemer, Liz Metselaar is coördinator van
IMC Basis Apeldoorn. De instelling IMC Basis helpt kinderen bij hun oriëntatie op een opleiding of toekomstig werk.
Zij is zoals altijd op zoek naar mensen die een bijdrage
willen leveren als sponsor, begeleider, gastdocent of
vrijwilliger. Ze vertelt dat ze een begrotingstekort heeft
en zoekt naar hulp om dit op te lossen en naar nieuwe
contacten om op de scholen te helpen.

liggen. Daarom is de website voorapeldoorn.nl gemaakt en
de begeleiding van de landelijke organisatie er om heen.
Daarbij helpt de gemeente bij praktische zaken zoals het
regelen van eventuele vergunningen.
De lijnen om dergelijk zaken geregeld te krijgen zijn korter.
Er is al het ware één loket waar de burger terecht kan en
geholpen wordt. Ze geeft aan dat er begin november nog
geen campagnes zijn gestart van de workshop waar ik aan
deelnam in september. Van de eerste workshop van 2018
zijn alle deelnemers een campagne gestart. Ze ontvouwt
de plannen voor na de kerst. Waarschijnlijk komen er naast
twee workshops ook informatie bijeenkomsten. Die zijn
bedoeld voor een wat breder publiek dan de workshops
en kan de workshops doelgerichter maken. Maar ga vooral
niet wachten op deze bijeenkomsten of workshops, sluit
ze af. Heb je nu hulp nodig, bel met 020 - 337 70 55 of
ga naar de website. Via social media, Het Stadsblad en
De Stentor zal de gemeente volgende jaar de informatiebijeenkomsten en workshops aankondigen.

Een paar weken na de workshop spreek ik met Debby
Engel, de projectleider bij de gemeente. Ze licht me toe
waarom de gemeente steunt. Burgers kwamen terecht
op het gemeentehuis, o.a. bij de stadsdeelmanager met
verbeterideeën die ze alleen niet van de grond kregen.
Zo ontbrak het hun aan geld, kennis, wat extra mankracht.
Ook bij wijkraden en verenigingen komen verbeterinitiatieven binnen vervolgt ze, die te mooi zijn om te laten

Marco Lindhout
Redacteur wijknieuws wijkraad De Sprengen

Praktisch: Heb je een idee, hoe start je dan crowdfunding?
Je campagne loopt geheel via internet, ook de betalingen
van je donateurs aan jou. Voordat je met je campagne op
het platform voorapeldoorn.nl gaat, bereid je het volgende voor: Verzin je een titel voor jouw campagne, een
doelbedrag, een start- en einddatum. Schrijf in een paar
zinnen op hoe je mensen overtuigt om bij te dragen aan
jouw campagne. Ga na wie je supporters van je idee zijn.

Al deze informatie kan je al kwijt op de website.
Daarna volgt er telefonisch contact met Amsterdam voor
de begeleiding en krijg je verder tips voor de voorbereiding
voor je tenslotte online gaat met je campagne. Een beetje
ervaring met de moderne media moet je dus wel hebben
om zo crowdfunding te doen.

Zeilclinic
De zeilclinic 2018 heeft in 2 weken 140 jongens en meisjes
in zes bootjes laten varen in het kanaal. Een succes dus.
Hierop is besloten om in 2019 weer een zeilclinic te houden
met zes bootjes type “Optimist”. Een zeilschooltje openen
was ook een plan maar door het gebrek aan onderhoud
aan het kanaal (ondieptes en plantengroei) is dit uitgesteld
tot onze overheid anders omgaat met het kanaal. Het zou
een dubieuze investering zijn. Omwonenden is gevraagd
om een petitie met handtekeningen te richten aan het
Waterschap en De Gemeente Apeldoorn voor onderhoud
aan het kanaal, maar er was weinig response van de
omwonenden. Nog eens proberen? Nu gaan we in de
eerste 2 weken van september weer varen op het kanaal
met de jeugd tussen de 7 en 14 jaar. GRATIS zeilen.
Dankzij vrijwilligers en de Koninklijke Nederlands
Watersport Verbond die de bootjes beschikbaar stelt.

Kom deelnemen of helpen met transport en op - en aftuigen.
Contact hierover met Guus in ‘t Veld: guusintveld@gmail.com
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Herinrichting fietsoversteek Auroralaan-Wapelrustlaan
In oktober 2018 is de herinrichting van de fietsoversteek Auroralaan-Wapenrustlaan gerealiseerd. Wij hadden u tijdens
de ALV in 2018, maar ook in diverse Infomagazines hierover al bijgepraat. Theo Boerkamp maakte een fotorapportage van
de werkzaamheden. U ziet hoe het was, en hoe het geworden is. Wat vindt u ervan?

ALLEEN VOOR ECHTE MANNEN!

Bij inlevering
ie
van deze advertent75
knippen voor € 19,

YX[

Hier had uw advertentie
kunnen staan.
Kijk voor meer
informatie op de
achterzijde van
dit Infomagazine.

Winkelcentrum Gildehof (De Maten), Snijdersplaats 4,
7328 VJ Apeldoorn, (055) 5400 455, www.knipdeman.nl
Infomagazine
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Bijzondere foto’s en verhalen uit de wijk...
Heeft u ook leuke foto’s van onze wijk of leuke verhalen die u met ons wil delen,
stuur deze 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 wij het beeld kunnen plaatsen. Voor drukwerk
is de vereiste resolutie 300 dpi. Levert u een foto aan in 72 dpi dan moeten wij deze verkleinen!
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School en kind
Basisschool Hertog van Gelre en MAM’s Kinderopvang
zorgen samen voor goed onderwijs én goede opvang,
handig in één gebouw:
• basisonderwijs
• MAM’s Peuterkamer - vanaf 2,5 jaar, voorbereiding groep 1
• uitdagende voor- en buitenschoolse opvang
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Basisschool Hertog van Gelre | Morellenlaan 47 | 7322 JS Apeldoorn | (055) 366 52 98 | www.hertogvgelre.nl
MAM’s Kinderopvang | Morellenlaan 47 | 7322 JS Apeldoorn | (055) 303 09 90 | www.mamskinderopvang.nl
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• samen vormen we één team rondom uw kind
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Wijkraad Welgelegen
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Bert Huiskamp
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055-3601761		
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Kees van Assenbergh
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Sylvia Guys

Baron Sloetkade 219

06-15003923

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

Vaste adviseurs

Henk de Boer

Minervalaan 39

055-3669522

Inlevering kopij:

		

Theo Boerkamp

Atlasstraat 5

06-15304923

		

Robert-Jan v.d. Meijden

Heliosstraat 48

055-3662939

Schouw

Joop Schoor

Minervalaan 23

Folkert Bruining

Vulcanusstraat 7

06-36562349

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

055-3668806
06-36501118

Uiterste datum inlevering kopij
juni nummer van 2019: 10-05-2019.

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
redactie en fotografie:

eindredactie, acquisitie
en correspondentie:
Yvonne Eshuis
			
			
Henk Adelerhof

bezorging:

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.

Frambozenlaan 28
7322 TK Apeldoorn

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
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Wijkraad Welgelegen

We onderscheiden drie wijkdelen die min of
meer een eenheid vormen:
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J.S TEENBE RGENSTR.

@Welgelegen055
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Fysius, Baron Sloetkade 335
De Woonmensen, Deventerstraat 54

