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Van de voorzitter
‘Polderen’

Nederland is bij uitstek een polderland, in verschillende opzichten. In de eerste plaats slaat dit 
natuurlijk op onze landelijke situatie, met heel veel gebied dat ‘onder water staat’ of ‘op het water is 
veroverd’. Maar in niet mindere mate slaat dit op de wijze waarop wij met elkaar omgaan, zeker als er 
oplossingen van problemen gevonden moeten worden. De uitkomst is meestal dat ieder een beetje zijn /haar zin krijgt. 
En doorgaans zijn we daar met z’n allen niet ongelukkig mee.

Onze wijk Welgelegen is vitaal. Waarom ik dat zeg? Wel omdat je, soms kleine, hartverwarmende voorbeelden tegenkomt 
van burgerinitiatief: een afvalzak hangen bij een bank waar geen prullenbak staat! Kijk dat is betrokkenheid. Maar er 
spelen in onze wijk een aantal zaken waarvoor we met elkaar nog oplossingen moeten vinden: waar moeten we parkeren, 
waar moeten onze kinderen spelen, kunnen we veilig oversteken, hoe vinden we een tussenweg in veranderingen ten 
bate van de veiligheid en het opofferen van een stukje woongenot en ga zo maar door.

Wat opvalt is de enorme betrokkenheid van bewoners, ‘vóór, of juist tegen’, bij al deze vraagstukken. Dat is verheugend. 
De wijkraad krijgt de laatste maanden heel veel post binnen van bewoners, soms namens medebewoners, waarin zij 
hun opvatting over bepaalde vraagstukken op het gebied van leefbaarheid kenbaar maken. Dat ‘meedenken’ is voor de 
wijkraad van grote waarde, voor de gemeente trouwens ook. Ook het aantal bewonersbijeenkomsten neemt de laatste 
tijd toe. We zijn dus met elkaar kennelijk actief bezig met de leefbaarheid van onze wijk.

Maar aangekaarte problemen moeten als het even kan ook opgelost worden. En dat is soms een moeilijke zaak. Waarom? 
Wel omdat er zo’n diversiteit aan opvattingen is. Dit maakt het wel eens lastig om het echte gezamenlijke belang  
- ‘de grootst gemene deler’ - van bewoners bij bepaalde vraagstukken te zien. Laat staan dat duidelijk is wat een wijze 
oplossingsrichting is. En voor individuele belangen is de wijkraad niet de aangewezen partij.

De kunst is natuurlijk om met elkaar de beste, de meest optimale oplossing te vinden rekening houdend met gegeven 
omstandigheden. Dit betekent vrijwel altijd ‘polderen’. Dit betekent het vinden van oplossingen waar we allen mee 
kunnen leven, en waarbij het collectieve belang het meest mee is gediend. Onze mooie wijk Welgelegen is in veel 
opzichten een afspiegeling van de grotere, Nederlandse samenleving. En ‘polderen’ werkt op landelijke schaal. 
Denkend in termen van gezamenlijk belang. Dat moet dan toch ook in Welgelegen lukken?

Fransje Vrancken
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Wat een mooie zomer hebben wij gehad, hopelijk heeft 
u hier van kunnen genieten. Waar het vorige jaren in 
de zomer voor de wijkraad vrij rustig was, was het deze 
zomer een stuk onrustiger. 

Éen van de ‘grotere’ onderwerpen betrof en betreft 
een speelveld /buurtpark aan de Lange/Korte Grafte. 
Publicaties kwamen ongelukkig en te vroeg naar buiten 
waardoor het beeld ontstond van een al ‘beklonken’ 
ontwerp, terwijl het ideeën betrof om een gesprek mee 
aan te gaan met bewoners. Daar doorheen speelde dan 
ook nog het nieuwsbericht over het toegekende budget  
voor een ‘Tiny Forest’ op dezelfde locatie. 

Tijdens de zomer zijn daarom gesprekken gevoerd tussen 
school, bewoners, gemeente en wijkraad. Ook is er op 26 
september een bewonersavond georganiseerd. Er is daar 
ondermeer uitgelegd wat een ‘Tiny Forest’ is, wat het doel 
is en welke randvoorwaarden ingevuld moeten worden.
Voor iedereen die we tot nu toe hierover nog niet hebben 

Bewonersavond over een buurtpark Lange/Korte Grafte
bereikt maar wel vragen heeft, de status van de plannen 
voor een speelveld is op dit moment als volgt. Het eerder 
gepubliceerde conceptplan is van tafel. Er zijn wensen 
geïnventariseerd, ondermeer tijdens de bewonersavond. 
Mede op basis hiervan wordt een nieuw plan ontworpen. 
Een samenvatting van de verzamelde ideeën zal overi-
gens worden rondgestuurd aan de aanwezigen bij de 
bewonersavond en zal ook gepubliceerd worden op de 
website van de wijkraad. Zodra een nieuw plan enige 
vorm krijgt, zal er opnieuw een bewonersavond worden 
georganiseerd.

De gemeente Apeldoorn wil in het kader van vergroening 
drie ‘Tiny Forests’ realiseren in de buurt van scholen. 
Een ‘Tiny Forest’ bij de Montessorischool Passe-Partout 
zou een mogelijkheid geweest zijn mits aan bepaalde 
randvoorwaarden zou zijn voldaan. Éen daarvan is de 
instemming van bewoners, en de kans daarop acht de 
wijkraad nu niet zo groot. Een andere, geschiktere locatie 
wordt wellicht nog onderzocht. 



Maar wat kan er gedaan worden? 
Bijgaand het antwoord van de gemeente Apeldoorn, 
ook te vinden op de website www.apeldoorn.nl.

Steenmarters
De steenmarter is een zoogdier ter grootte van een 
slanke kat dat goed kan graven, springen en klimmen. 
Het is een voornamelijk carnivore omnivoor. Het voedsel 
bestaat uit muizen, ratten, konijnen, vogels, eieren, 
kikkers, insecten en wormen, maar ook vruchten worden 
gegeten.

Overlast van steenmarters
In het laatste decennium is de steenmarter opgerukt en 
bewoont inmiddels de gehele stad en het buitengebied. 
De dieren kiezen hun verblijf vaak uit in gebouwen, 
waarbij ook zolder, spouwen, holle vloeren en kelders 
van woningen uitgekozen worden. Ook holle bomen, 
takkenbossen en konijnenholen worden gebruikt. 
De steenmarter kan voor overlast zorgen en daarom 
vragen sommigen zich af wat de gemeente doet om de 
overlast te bestrijden. De overlast kan variëren van geluid 
en stank in huis of schuur tot opeten van kippen of 
doorbijten van kabels in auto’s.

Beschermde diersoort
De steenmarter is beschermd door de Wet Natuurbe-
scherming. De provincie kan de soort op een vrijstellings-
lijst plaatsen, maar Gelderland heeft dat vooralsnog niet 
gedaan. De vaste verblijfplaatsen van de dieren mogen 
niet verstoord worden. Uiteraard mogen de dieren 
ook niet gevangen of gedood worden. De gemeente 
Apeldoorn heeft als standpunt dat preventie het beste 
werkt door het ontoegankelijk maken/afsluiten van 
plekken waar steenmarters niet gewenst zijn. 

Gemeente Apeldoorn bestrijdt de steenmarter niet
De gemeente kan in deze problematiek weinig betekenen. 
In voorkomende ernstige gevallen (denk bijvoorbeeld 
aan steenmarters in scholen of ziekenhuizen) kan bij de 
provincie een ontheffing verkregen worden. 

Wat kunt u zelf doen? 
• Steenmarters kunnen geweerd worden uit gebouwen 

door alle toegangen groter dan 4 cm te dichten of  
te verkleinen;

• Kippen kunt u veilig achter gaas houden; 
• Voor konijnen zijn marterproof verblijven mogelijk;
• Er bestaat speciaal marterschroot om de ruimte onder 

dakpannen ontoegankelijk te maken. Houd er rekening 
mee dat er jonge dieren in het gebouw aanwezig zijn, 
dus afsluiting buiten de periode waarin jongen verwacht 
kunnen worden (dus buiten de maanden maart-juni); 

• Plaatselijk kan met schrikdraad gewerkt worden; 
• Ultrasone geluiden producerende apparaten (werken 

over het algemeen niet afdoende); 
• In Duitsland zijn marterschriksets te koop die onder  

de motorkap elektrische schokken geeft bij aanraking;
• Voor kabels zijn speciale kunststoffen spiralen te koop.

Op www.desteenmarter.nl/in-huis zijn meer tips te 
vinden over het weren en verjagen van steenmarters.

Al jaren is de steenmarter een vaste bewoner van Apeldoorn. Ook in Welgelegen heeft het dier zich 
gevestigd, naar verluid al jaren geleden. Bewoners zijn niet onverdeeld blij met hun aanwezigheid. 
Het ‘knaagdier’ is namelijk nogal vernielzuchtig. Bewoners van Welgelegen trokken aan de bel, 
zie De Stentor van dinsdag 27 augustus.

De steenmarter
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Molenhof opgeleverd
In het voorjaar van 2019 is het project Molenhof opgeleverd. Het juninummer van het InfoMagazine is ook in deze 
nieuwe straat - een hofje - bezorgd. De wijkraad heet de nieuwe bewoners welkom in hun buurt en hiermee in Welgelegen. 
En inmiddels zijn er al contacten met bewoners geweest. Zij hebben bij de wijkraad de vraag uitgezet of het mogelijk was 
dat er voor de kinderen speeltoestellen geplaatst zouden kunnen worden. De kinderen van de aangrenzende Molenwiek 
kunnen daar dan ook gebruik van maken. Er komt nog een enquête over het draagvlak voor deze ideeën. Voor de veilig-
heid is ook een vraag gesteld over snelheidsremmende maatregelen, zoals bijvoorbeeld drempels. De wijkraad heeft dit 
(ook) opgepakt met de gemeente.

Heeft u onlangs kinderen in kleine zeilbootjes zien varen op het Apeldoorns Kanaal? Dat waren de kinderen 
van de BSO van MAM’s Hertog van Gelre. Ook alle kinderen van de bovenbouw van Passe-Partout hebben 
hieraan meegedaan. Zij hebben in de eerste weken van september vijf middagen zeilclinics mogen volgen 
op het Apeldoorns Kanaal. 

De kinderen hebben in tweetallen of alleen geleerd hoe je een boot kunt besturen. De clinics werden gegeven door een 
bevoegd zeilinstructeur. Kinderen vanaf groep 3 konden meedoen. Ze hebben genoten van de middagen en kijken nu 
al uit naar de volgende clinics, die ze hopelijk volgend jaar weer gaan volgen. De zeilclinics zijn opgezet vanuit stichting 
‘Beleef het kanaal’.

o   www.beleefhetkanaal.nl

MAM’s Kinderopvang op Apeldoorns Kanaal
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Wat gaat er veranderen?
In het najaar gaat een aantal zaken veranderen in de 
inzameling. Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen 
zoals blik en drankpakken (PMD) gaat Circulus-Berkel 
aan huis ophalen met een container die is voorzien 
van een oranje deksel, voor het gemak ook wel de 
‘oranje container’ genoemd. Deze oranje container 
vervangt de grijze container voor restafval. Wat u aan 
restafval overhoudt, brengt u straks zelf weg naar een 
ondergrondse container voor restafval bij u in de buurt. 
Daarmee ziet het ‘standaardpakket’ er straks als volgt uit:
• Grondstoffen zoals Plastic verpakkingen, metalen 

verpakkingen en drankpakken (PMD), groente-, fruit- 
en tuinafval (GFT), papier en karton en BEST (boeken, 
e-goed, speelgoed en textiel) halen we aan huis op. 
Voor het PMD en GFT komt Circulus-Berkel eens per 
twee weken langs. Papier en karton 1 x per 4 weken,  
en BEST 3 x per jaar. 

• Restafval brengt u zelf weg naar een ondergrondse 
‘buurtbak’. Bestaande ondergrondse buurtbakken 
houden 1 opening voor een zak van 60 liter. De nieuwe 
buurtbakken krijgen twee openingen: een voor een  
zak met een inhoud van 60 liter, een voor een zak van  
30 liter. 

• De service op de inzameling van luiers en incontinen-
tiemateriaal wordt uitgebreid: ook daarvoor komen 
speciale ondergrondse buurtbakken. Inwoner kunnen 
na aanmelding daar gratis gebruik van maken. 

U ontvangt voor het gebruik van de ondergrondse 
container een milieupas, waarmee u de klep van de 
trommel kunt openen. Brengt u liever zelf uw afval weg? 
De voorzieningen bij winkelcentra voor PMD, glas, papier 
en textiel blijven bestaan.

Communicatie
U wordt over deze wijzigingen uitgebreid geïnformeerd 
via nieuwsbrieven en www.circulus-berkel.nl/minder-afval. 
Deze communicatie start zodra de planning rond is; begin 
september heeft u een eerste nieuwsbrief gehad en zijn 
er inloopbijeenkomsten geweest. Voor mensen die niet in 
staat zijn hun afval weg te brengen kan er na een intake 
een afspraak gemaakt worden om dit op te laten halen. 
Dit kan via recycleservice@apeldoorn.nl of 140 55 bellen.

Afval? Haal er uit wat er in zit!
De gemeente Apeldoorn streeft naar minder restafval, 
namelijk 30 kg per inwoner per jaar in 2025. In 2018 
was dat nog bijna 140 kg. Ongeveer tweederde van het 

materiaal dat nu nog in het restafval in Apeldoorn zit,  
kan gescheiden worden. Een groot deel daarvan bestaat 
uit PMD en GFT. Ook papier en textiel zijn grondstoffen 
die het waard zijn om (nog beter) te scheiden. Ook 
moeten we vervuiling voorkomen: hoe ‘schoner’ het 
afval, des te beter het te hergebruiken of te recyclen is.

Waarom zetten we in op minder afval?
Het verhaal achter afval en grondstoffen is complex en 
raakt aan politieke en economische ontwikkelingen op 
wereldniveau. Eenvoudig en kort uitgelegd, komt het 
erop neer dat de wereldconsumptie van materialen en 
fossiele brandstoffen, zoals olie, in de afgelopen eeuw 
enorm is gestegen. Die vraag blijft stijgen, met name in 
Aziatische landen waar de welvaart toeneemt. Maar voor 
een aantal materialen is ook het einde in zicht. Denk aan 
fossiele brandstoffen, waar we sterk van afhankelijk zijn 
voor ons dagelijkse functioneren. Experts waarschuwen 
ervoor dat die afhankelijkheid risico’s inhoudt. Meer 
hergebruiken en recyclen, is het advies. Daar komt nog 
een heel belangrijk argument bij: het milieu en het 
klimaat. De CO2-uitstoot door productie en consumptie 
moet (snel) omlaag. 

Van Lineaire naar circulaire economie

De overheid zet om die twee redenen in op het aanjagen 
van de circulaire economie. Dat is een economie waarin 
we zuiniger zijn op grondstoffen en ze zo lang en hoog-
waardig mogelijk in omloop houden. Belangrijke onder-
delen zijn recyclen (omvormen tot een nieuw product, 
bijvoorbeeld bodemsnippers maken van snoeihout) of 
hergebruiken (opnieuw gebruiken, zoals glas maken van 
glas). Dat levert banen op, zorgt voor minder CO2 uitstoot 
en meer zelfvoorzienendheid. De gemeente Apeldoorn 
wil daar samen met inwoners actief aan bijdragen, onder 
meer door de uitvoering van het plan Recycleservice 2025
waar de bovengenoemde maatregelen deel van uitmaken. 

Naar minder afval
Een groot deel van de stad Apeldoorn dat ten zuiden van de spoorlijn ligt, is dit voorjaar en eerder in 2018 
overgegaan op de nieuwe manier van inzamelen. Noordelijke wijken en delen van de stad zijn in het najaar 
van 2019 aan de beurt. In een bijeenkomst voor wijkraden legde de gemeente uit wat er gaat gebeuren 
en waarom. Hieronder een samenvatting. 



Men is nu al volop bezig met de voorbereidingen voor 

de komende editie, de 15de alweer. Houd alle nieuws-

berichten hier goed in de gaten. 

Blijf op de hoogte van de laatste updates via Facebook 

en Twitter. We zien je graag weer op 28 en 29 augustus, 

volgend jaar 2020! 

Voor de 14de keer hebben we weer genoten van de 

Kanaalconcerten. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus 

was het zover. Een fijne mix van muziek, eten en drinken 

aan de sfeervolle oevers van het Apeldoorns Kanaal.  

Op het gigantische podium op het water zagen we grote 

artiesten zoals O’G3NE, Xcited, Ernst Daniël Smid 

en een ster van lokale bodem Céline Janssen. Deze 

laatste twee zagen we helaas maar kort doordat we 

werden ‘overdonderd’ door heftige regenval en onweer. 

Ook andere artiesten zoals de ‘later als je BigBand’ en de 

Skyblasters kregen de kans om tijdens de Kanaalconcerten 

de sterren van de hemel te spelen. Het bezoeken van de 

Kanaalconcerten was zoals altijd gratis.

Kanaalconcerten: oeverloos genieten

Foto’s: Gerard Oltmans - www.7lens.nl

Onze wijkagent is Niels van der Klauw. Mocht u politiegerelateerde vragen hebben, 
dan is hij bereikbaar via het algemene politienummer 0900-8844, of op het emailadres 
niels.van.der.klauw@politie.nl.

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).
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Dit jaar nog zal gestart worden met vergroening van een 
aantal locaties in Apeldoorn. Hierbij wordt verharding 
vervangen door vakken met beplanting. Vergroening van 
de openbare ruimte dus. Eén van de locaties in Apeldoorn 
waar we aan de slag gaan is de Dianalaan, ter hoogte  
van de nummers 2-22. 

Er zijn verschillende redenen voor deze vergroening. Het 
klimaat verandert, het wordt steeds warmer in Nederland. 
Op plekken waar veel verharding ligt is de temperatuur 
hoger dan op plekken met veel groen. Het aanbrengen 
van dit extra groen heeft dus een positief effect op de 
temperatuur in de stad. Bovendien kan regenwater in de 
plantvakken opgenomen worden in de bodem. Hiermee 
wordt dus voorkomen dat dit regenwater in het riool 
stroomt en houden we het water vast. De beplanting die
toegepast wordt zal ook een bron van voedsel en een 
schuilplaats zijn voor allerlei insecten zoals bijen. De bloei-
ende planten zullen daarnaast zorgen voor meer kleur in 
de straat.

Eén van de redenen dat juist voor deze locatie aan de 
Dianalaan wordt gekozen om te vergroenen is de staat 
van het trottoir. Het trottoir is in slechte staat en zou dus
op niet al te lange termijn toe zijn aan een opknapbeurt. 

Vergroening Dianalaan

Bovendien is het trottoir onnodig breed. Op de breedste 
stukken zijn de trottoirs ruim 6 meter breed terwijl 1,5 
meter ook zou volstaan. Daarom hebben we voorgesteld 
om hier te gaan vergroenen. De verzakte tegels er uit  
en mooie beplanting erin. Een win-win situatie.

Er zal een eerste ontwerp gemaakt worden van hoe 
het er uit zou kunnen gaan zien. De omwonenden zullen 
dan een brief ontvangen met informatie en zij krijgen 
de gelegenheid om mee te denken over de plannen. 
Als de plannen definitief zijn dan zal dit jaar gestart 
worden met de vergroening.

Marcel Keurhorst,
Wijkbeheerder in Apeldoorn noord

Al geruime tijd komen er klachten binnen over de 
verkeerssituatie bij de kruising van de Latonalaan 
met de Wapenrustlaan. Het merendeel van de 
klachten gaat over fietsers die de Wapenrustlaan 
over steken en hierbij in conflict komen met auto-
mobilisten die vanuit de Latonalaan / Fortunalaan 
de Wapenrustlaan op willen draaien of andersom.

Terwijl men zich focust op het verkeer op de Wapen-
rustlaan, zijn er fietsers die plotseling vanaf of naar één 
van de drie doorsteekjes over de Wapenrustlaan fietsen. 
Hierbij wordt veelal de kortste weg genomen waarbij 
schuin over de kruising gefietst wordt. Regelmatig gaat
dit maar net goed. Daarom is met bewoners en de 
wijkraad gesproken over mogelijke verbeteringen. 

Maatregelen kruising Latonalaan - Wapenrustlaan
Een oversteek creëren in de trant van de oversteek ter  
hoogte van de Auroralaan kost veel geld. Vandaar dat 
is gekeken naar een alternatieve oplossing die binnen 
het beschikbare budget gerealiseerd kan worden. Er is 
besloten om de twee doorsteekjes voor fietsers af te 
sluiten en de groenvakken door te trekken. De doorsteek 
die bedoeld is voor voetgangers blijft bestaan. Fietsers 
kunnen dus nog altijd op deze plek de Wapenrustlaan 
oversteken maar moeten daarbij officieel wel even 
afstappen. 

Daarbij zijn er twee alternatieven voor fietsers om op  
een veilige manier de Wapenrust over te steken, namelijk 
de verkeerslichten bij de kruising met de Deventerstraat 
of de oversteek bij de Auroralaan. Omdat de bochten in 
het fietspad vanaf de Deventerstraat naar de Fortunalaan 
en vanaf de Fortunalaan (over de Zutphensestraat) naar 
de Deventerstraat erg scherp zijn zal hier de bandenlijn 
aangepast worden. De bocht kan dan vloeiender 
genomen worden.

De maatregelen zullen op korte termijn uitgevoerd 
worden. Met deze maatregelen hopen we de tegemoet 
te komen aan de wens om de verkeersveiligheid op de 
kruising te verbeteren.

Marcel Keurhorst,
Wijkbeheerder in Apeldoorn noord
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Het hard rijden in de straat en het onoverzichtelijke punt 
richting de parkeerplaats baart ons zorgen. Gedachten 
over een verkeersspiegel worden uitgewisseld maar 
het merendeel is het er over eens dat dat wel eens tot 
schijnveiligheid kan leiden. Dus besluiten we goed op 
elkaar te blijven letten en op de rij fruitboompjes in onze 
laan. Want die verdienen wel wat extra aandacht van de 
gemeente.

Wat voor zomer het wordt volgend jaar? Tropisch of nat? 
Een feestje dat maken wij er weer van, volgend jaar op 
zaterdagmiddag 29 augustus 2020. 

Leuke buur(t) dan weet je dat!

Buurmans malse kipkluifjes, een heerlijk bakkie Perla 
van buurt ‘Mister koffie’, smul cake pops door de kids en 
meer. Met de heerlijke hapjes en de gesprekken die over 
tafel gingen werd het weer een zeer gezellig Kersfeest. 
Georganiseerd door een vaste kern die simpelweg 
in de app groep de boel weer optrommelt voor een 
zomerse pop-up taverne aan de Kersenlaan. Waar een 
leuk aangeklede aanhangwagen uitstekend doorgaat 
als geïmproviseerde food truck. En zo is er, voor het 
derde jaar op rij, een jaarlijks weerzien van bekenden 
en nieuwe buren, die we een warm welkom heetten. 
Naast de nodige gezellige borrelpraat, mooie vakantie 
verhalen en andere beslommeringen kwam ook ter 
sprake wat ons bindt: buurtzaken.  

De bewoners van de Kersenlaan hadden een feestje, een ‘Kersfeesje’ dus…
Kersfeest 24 augustus
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De afgelopen tijd zijn twee prachtige boeken verschenen over Apeldoorn. Een boek met schitterende  
aquarellen en pentekeningen van markante dingen of plaatsen in of nabij Apeldoorn. Ook verscheen  
een boek dat gaat over de Kanaaloevers van Apeldoorn.

Twee boeken over Apeldoorn

Apeldoorn in pen en penseel
Dit werk is uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de Vereniging  
Oud Apeldoorn. De aquarellen zijn gemaakt door André Diemers, de pentekeningen door 
Berry de Dreu. Bij de afbeeldingen tekst met historische gegevens of anderszins belangrijke 
informatie geschreven door een zestal auteurs waaronder VOA-voorzitter Miny van der 
Zande. De eindredactie was in handen van Willy Smit-Buit. Het boek is verkrijgbaar bij  
de boekhandel. ISBN 978 90 8276 7520

Kanaaloevers Apeldoorn: Transformatie van een verouderd industriegebied
Dit boek van de auteurs Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen gaat voor een groot  
gedeelte over Welgelegen, met name het gedeelte aan het kanaal. De pakkende ondertitel 
is ‘Transformatie van een verouderd industriegebied’. Uitgebreid wordt ingegaan op de visie 
- veelal in beelden - die ontwikkeld werd als leidraad voor de beoogde verandering van het 
gebied aan beide zijden van het kanaal. Stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten 
van de transformatie komen ruim aan bod. Het werk is rijkelijk geïllustreerd met tekeningen 
en (historische) foto’s. Een vijftal sponsoren maakte de uitgave van dit werk mogelijk.  
Ook dit boek is verkrijgbaar bij de boekhandel. ISBN 978 90 8086 2678

Uitgegeven in de serie Wijk in Beeld door Bouwhuis en Stichting Apeldoornse Monumenten.
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Onze wijk was weer goed vertegenwoordigd 
en viel ook dit jaar weer in de prijzen, uitslag:

1.  Welgelegen 2
2. Koningin Hortenselaan 
3. Kanaal Noord

Felicitaties aan deze sportievelingen!

Uitslag Drakenbootfestival

ontmoetingsplekken. Zo zijn er buurtkamers, voorzien 
van uitgebreide kookmogelijkheden, belevingsplekken 
met activiteiten en gezellige nisjes en zitjes aanwezig. 

Kleinschalig en beschermd wonen
De locatie voor kleinschalig wonen Juliana is in het 
Julianakwartier gelegen, nabij het centrum en in een 
bosrijke omgeving. Deze locatie met 72 appartementen, 
met een grandcafé en mooie afgesloten belevingstuin, 
is specifiek ingericht en gebouwd voor bewoners met 
dementie. Zij kunnen hun eigen leven voortzetten 
binnen een kleinschalig, overzichtelijk en beschermde 
woonomgeving. Structuur, ontmoeten en beleven staan 
centraal. Er zijn belevings- en welzijnsruimten. Elke 
etage van acht appartementen heeft een gezamenlijke 
huiskamer. Hier wordt dagelijks vers gekookt, nuttigen 
de bewoners gezamenlijk de maaltijd en speelt het 
dagelijkse leven zich af. 

Meer informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen 
met De Zorglijn van KleinGeluk: 0800 - 0604.

KleinGeluk is goed thuis in de wijken van Apeldoorn  
en biedt persoonlijke en kleinschalige zorg- en 
dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn 
en (specialistische) zorg. Bij de organisatie voor 
ouderenzorg staan keuzevrijheid, met persoonlijke 
geluksmomenten voor de cliënt voorop. Deze kiest 
waar hij/zij wil wonen en zich het prettigst voelt. 
In het voorjaar van 2020 opent KleinGeluk de twee 
nieuwe locaties Veldhuis en Juliana.

Beide nieuwbouwlocaties zijn toekomstgericht gebouwd. 
Er zijn diverse technische mogelijkheden, waaronder 
huisautomatisering via leefcirkels. Dit biedt bij het wonen 
veel vrijheid waarbij veiligheid gewaarborgd kan worden. 
Bewoners kunnen hun eigen leven hier zoveel mogelijk 
voortzetten, met professionele en betrokken 24-uurs 
zorg en diverse activiteiten gericht op persoonlijk welzijn.

Zelfstandig wonen met zorg nabij
Zoveel mogelijk zelfstandig wonen, met de juiste zorg en 
ondersteuning, afgestemd op de wensen en behoeften  
van de bewoner. Dat is wat centraal staat bij Veldhuis,  
gelegen op het Veldhuisterrein. Dit moderne en sfeer-
volle woonzorgcentrum heeft 86 tweekamerwoningen. 
Het is duurzaam gebouwd, zonder gebruik van gas, 
voorzien van zonnepanelen en goede isolatie.  
Elke etage van acht of negen woningen heeft diverse 

Wonen naar wens in nieuwbouwlocaties van KleinGeluk



we samen met bewoners en part-
ners in de wijk een koers uitzetten 
voor de komende jaren en kijken 
naar wat de punten zijn waar we als eerste mee 
aan de slag gaan. Heeft u daarover al ideeën en wilt u 
meewerken aan dit proces? Deel dit dan vast met mij of 
met de wijkraad. We komen er dan bij u op terug zodra 
we met de agenda van Welgelegen aan de slag gaan!

Met vriendelijke groet,

Astrid Willemsen
Stadsdeelmanager stadsdeel Noordoost

Telefoon 055 580 1959, Mobiel 06 34 55 10 91 of 14 055

Wat ik mooi vind om te zien is dat we dit binnen de 
gemeente heel zorgvuldig doen. Iedere eenheid weet 
dat ze de broekriem nog steeds moet aanhalen maar 
spant zich maximaal in om het welzijn van de inwoners 
daarbij niet uit het oog te verliezen. De verantwoorde-
lijkheid worden gezamenlijk gedragen en dat maakt 
me toch een beetje trots, op al mijn collega’s! 

Ook onze wijken ontkomen natuurlijk niet aan deze 
ontwikkelingen. Wat daarom belangrijk blijft is dat 
we goed uitleggen waarom bepaalde keuzes worden 
gemaakt en dat we samen met de inwoners gaan kijken 
naar wat er wel kan! Voor de komende periode wil ik 
mij als stadsdeelmanager gaan richten op de totstand-
koming van de Vitaliteitsagenda. In deze agenda willen 

Met Prinsjesdag nog vers in mijn achterhoofd bedenk ik me voor welke ingewikkelde 
opgaven de gemeente Apeldoorn staat. Ondanks de positieve strekking uit de troon-
rede moet de gemeente Apeldoorn goed op haar uitgaven blijven letten. 

Van de gemeente 

Meer en leuker groen in de straat
Als gemeente doet Apeldoorn er alles aan om de natuur 
de ruimte te geven. Ze wil het groen in stand houden en 
verbeteren. Dat wil ze niet alleen zelf doen: voor meer en 
beter groen heeft zij de hulp van de inwoners hard nodig. 
Daarom is er een nieuwe regeling, Het Groeninitiatief. 
Inwoners kunnen een stukje openbare ruimte in hun 
straat of buurt laten transformeren tot een kleine groene 
en bloeiende oase. Dit kan een kale groenstrook zijn, 
een stukje bestrating of tegen de gevel van een huis. 
De gemeente verwijdert de aanwezige bestrating, levert 
de planten en plaatst deze. De bewoners onderhouden 
het. Mensen kunnen (in minimaal een groepje van 

drie personen) zelf hun idee indienen, maar kunnen 
ook inspiratie opdoen in het door de gemeente 
samengestelde Groenmenu.

Bekijken wat mogelijk is
De drempel voor de toekenning is bewust heel laag 
gehouden, want Apeldoorn wil de openbare ruimte 
in de stad zoveel mogelijk vergroenen. Past het toch 
niet binnen de kaders, dan wordt in onderling overleg 
bekeken wat er wel mogelijk is.

Meer informatie over de regeling is te vinden op 
www.apeldoorn.nl/groeninitiatief

Groeninitiatief: samen doen in het groen!
Beplanting in straten, op daken en tegen gevels helpt onze stad af te koelen op hete dagen en bij nat 
weer het regenwater beter af te voeren. Bovendien: groene straten zien er gezellig uit. Inwoners van 
gemeente Apeldoorn kunnen daar nu zelf ook aan bijdragen. Zij kunnen hun creatieve ideeën voor een 
groenere straat of buurt kenbaar maken bij de gemeente. De realisatie en het onderhoud doet de gemeente, 
samen met de inwoners. 

Crowdfundingplatform bestaat een jaar…
Crowdfundingplatform Voor Apeldoorn bestaat inmiddels ruim een jaar. In dat jaar zijn er 21 campagnes gevoerd op 
Voor Apeldoorn en is er ruim s 51.000,00 opgehaald via het platform. Er bestaat een mooie folder, op te vragen bij de 
gemeente Apeldoorn. Hierin staan de mogelijkheden die het platform biedt om financiën, materiaal en hulp te regelen 
voor maatschappelijke projecten. Verdere informatie vindt u op www.voorapeldoorn.nl 

Debby Engel-Jeths 
Projectleider Voor Apeldoorn, Communitymanager Gezinsstad Apeldoorn 
Telefoon 055 580 1971, Mobiel 06 15 88 17 89 of 14 055, d.engel@apeldoorn.nl
Gemeente Apeldoorn, Stationsplein 50, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
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Nu de zomer is afgelopen is het leuk om vooruit te kijken 

naar wat het nieuwe theaterseizoen te bieden heeft 

en kaarten te bestellen. Echter niet elke theater- of 

museumliefhebber is in staat om zelfstandig naar een 

activiteit te gaan. Een groeiend aantal ouderen ziet op 

tegen het zelf organiseren van een middag of avond uit. 

Het alleen gaan of het regelen van tickets en vervoer 

blijkt soms lastig. Stichting Vier het Leven heeft de 

oplossing voor ouderen (65+) die zich hierin herkennen. 

Vier het leven heeft een geweldig team van vrijwilligers 

in en rond Apeldoorn.

Bij Vier het Leven worden ouderen thuis opgehaald door 

een vrijwilliger van Vier het Leven die de hele avond 

gezellig mee uit gaat. Gezamenlijk met andere gasten 

gaan zij naar het theater, filmhuis of museum, waar eerst 

een kopje koffie of thee wordt gedronken in de foyer 

of het restaurant. Hier ontmoet men vaak ook andere 

groepen gasten en vrijwilligers van Vier het Leven wat 

enorm gezellig is. Vervolgens geniet iedereen van een 

voorstelling, een film of het museum. In de pauze of 

na afloop drinkt men samen een wijntje of wat fris en 

aan het einde van het uitstapje wordt iedereen door 

dezelfde vrijwilliger weer veilig thuis gebracht. 

Het eerste programmaboekje ligt alweer op de mat bij 

mensen die al eerder zijn mee geweest. Een greep uit 

het komende aanbod: Brigitte Kaandorp, Amadeus, 

Lawrence of Arabia, Fernando Lameirinhas, Introdans en 

een bezoek aan het Fries Museum. 

Elke 3 maanden ontvangen belangstellenden het nieuwe 

programmaboekje en kan een keuze worden gemaakt 

uit ongeveer 20 voorstellingen in de regio. Ook worden 

incidenteel voorstellingen aangeboden op andere 

locaties buiten de regio, naar bijvoorbeeld toneel of 

muziek verbonden aan een vast theater. En vanaf het 

najaar gaan gasten en gastvrouwen met de Museum Plus 

Bus uit naar musea door het hele land.

Geïnteresseerden kunnen het 

programmaboekje kosteloos  

aanvragen via 035 - 524 51 56 of  

kijken op www.4hetleven.nl

Het nieuwe programma van Stichting 
Vier het Leven is weer verschenen!
Het theaterseizoen 2018/2019 is afgelopen en wat hebben de gasten van goede doelen organisatie Vier  
het Leven genoten. Het was een prachtig seizoen met veel mooie ontmoetingen, geweldige voorstellingen, 
films en concerten. Met Mamma Mia, Tosca, Evita, Tania Kross, De Barbier van Sevilla en nog veel meer:  
het was een feest in Orpheus, CODA en het Beatrix Theater voor gasten en vrijwilligers van Vier het Leven.

Versterking bestuur blijft actueel 
In het mei-nummer van het InfoMagazine werd een oproep gedaan u aan 

te melden als bestuurslid van de wijkraad of voor andere ondersteunende 

taken van het bestuur. Het bestuur kan u met groot genoegen melden dat zij

twee enthousiaste mannen gevonden heeft die het bestuur mogelijk komen 

versterken. Zij ‘lopen nu mee’ en kijken of dit inderdaad iets voor hen is. 

Bent u ook nieuwsgierig? Aanmelden kan altijd. Er staat veel op de agenda 

de komende periode. Versterking van het bestuur blijft dus een thema! 

Gaat u wijkraad welgelegen helpen?



Enige tijd geleden klopte Nelleke Brocken bij de wijkraad aan met de 
vraag of er een prullenbak geplaatst kon worden bij het bankje aan de 
hondenuitlaatplaats aan de Vulcanusstraat. Er lag altijd zo veel rommel 
op de grond. Om te zorgen voor een schonere omgeving heeft zij zelf 
een afvalzak aan de bank gehangen. En met positief resultaat, (veel) 
bankzitters gooien hun afval daarin, zo is vastgesteld.

Inmiddels is de wijkraad met de gemeente aan de slag gegaan voor een prullenbak
bij de bank. Helaas. Het beleid van onze gemeente is om zo min mogelijk prullen-
bakken te plaatsen, zeker op plaatsen waar deze moeilijk zijn te onderhouden. 
Maar…de gemeente bood aan om bij het begin van de ‘HUP’, aan de kant van 
het Ledaplantsoen, een prullenbak te plaatsen. Wel, dat is niet helemaal wat was 
gevraagd, maar toch fijn. Dank aan de gemeente.

Uiteraard hebben wij allen de zorg voor een schoon Welgelegen, zie ook de oproep 
van onze voorzitter elders in dit InfoMagazine. Nelleke Brocken heeft met haar 
initiatief daaraan mede invulling gegeven. Al dit soort ‘kleine dingen’ maken wel 
degelijk het verschil! Hartelijk dank Nelleke! Jij verdient een bloemetje!

Weet u ook iemand die zich inzet voor de buurt 
of buurtbewoners, geef het aan ons door!
Aanmelding via: yeshuisw57@gmail.com
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ALLEEN VOOR ECHTE MANNEN!

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

Bij inlevering

van deze advertentie 

knippen voor € 19,75

Hier had uw advertentie 
kunnen staan.

Kijk voor meer
informatie op de
achterzijde van

dit Infomagazine.

WIE VERDIENT ER EEN BLOEMETJE ?

Buurtapplicatie Nextdoor
Het volgende bericht is, met toestemming, overgenomen uit de wijkkrant van de Sprengen. Ook in de wijk 
Welgelegen krijgen bewoners post van ‘buren’ om zich aan te melden voor de buurtapplicatie Nextdoor.

Nextdoor is een soort Facebook voor buurten. Een medium dat kan zorgen voor meer samenhang en verbinding in de 
wijk. Een platform voor informatieuitwisseling en discussie. Enige tijd geleden ontstond rumoer rond deze buurt-app 
Nextdoor n.a.v. briefkaarten die Nextdoor verstuurde. Eenvoudige uitleg leest u op:

o  https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/rumoer-rond-buurt-app-nextdoor

zaterdag 16 november 
Landelijke intocht 
Sinterklaas
De ‘goedheiligman’ komt aan per stoomtrein

in Apeldoorn op het station. 



 

 

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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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

• samen vormen we één team rondom uw kind

School en kinderopvang in één gebouw!
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Het afvalbeleid van de gemeente Apeldoorn, daarover 
zijn de meningen verdeeld. Maar daar wil ik het in dit 
stukje niet over hebben. Nu gaat het erover hoe wij als 
bewoners, omwonenden, wellicht mensen van buiten 
onze wijk met de huidige situatie omgaan. En dan 
specifiek bij de PMD container op het veldje voor de 
Montessorischool Passe-Partout. 

Regelmatig hangen of staan er zakken vuil naast de PMD 
container. Zelf fiets ik er dagelijks langs. Vaker ophalen 
door Circulus lijkt niet te helpen, sterker nog, het moedigt 
mensen kennelijk aan hun vuil daar maar buiten achter 
te laten. We zien mensen zelfs met de auto daar stoppen 

Ook dit is een ‘kijk in de wijk’
Dreigt een rattenplaag in Welgelegen?

om hun afval te deponeren. Dit moeten we met elkaar 
toch niet willen?? Zo’n vervuilde plek in onze mooie wijk 
en dan ook nog zo vlak bij een school, een plek dus waar 
jonge kinderen spelen! Dus beste mensen, vol = vol zou ik 
zeggen. Laten we ons hier aan gaan houden en anderen 
hierop aanspreken. Dat moet toch kunnen? Want je zal 
er maar wonen of spelen. Vlakbij kunt u uw afval bij de 
supermarkt kwijt. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

Fransje Vrancken
Voorzitter wijkraad Welgelegen



    

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  
februarinummer: 10-01-2020.

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

Wijkraad Welgelegen 
Bestuur
voorzitter: Fransje Vrancken Kanaalpad 34 06-53245447  
   7321 AP Apeldoorn
   @: vranckenfransje@gmail.com  

secretaris: Folkert Bruining Vulcanusstraat 7  06-36562349
   @: folkertbruining49@hotmail.com

penningmeester: Kees van Assenbergh Achillesstraat 8  055-8442571 

leden: Yvonne Eshuis  Kersenlaan 80  055-3668806
  (waarnemend voorzitter)

Vaste adviseurs Henk de Boer Minervalaan 39 055-3669522

  Hennie Bossenbroek Trekweg 15 06-12857512

  Robert-Jan v.d. Meijden Heliosstraat 48  055-3662939

Schouw Theo Boerkamp  Atlasstraat 5  06-15304923

Infomagazine

redactie en fotografie: Folkert Bruining Vulcanusstraat 7  06-36562349

eindredactie, acquisitie
en correspondentie: Yvonne Eshuis Kersenlaan 80 055-3668806
   7322 SG Apeldoorn 06-36501118
   @: yeshuisw57@gmail.com

bezorging:  Henk Adelerhof Frambozenlaan 28 
   7322 TK Apeldoorn

www.wijkraadwelgelegen.nl    

Volg ons op Twitter & Facebook:       @Welgelegen055       Wijkraad Welgelegen


