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Van de voorzitter
Speerpunten 2020

Op het moment dat dit Infomagazine bij u op de deurmat valt, is de tijd van elkaar het beste toewensen 
voor het nieuwe jaar alweer voorbij. Toch wil ik in dit eerste Infomagazine van 2020 daar even bij stil 
staan. Ik wens ons allen (naast de gebruikelijke beste wensen) vooral een opbouwend jaar toe. Een jaar 
waarin we op een aantal speerpunten met elkaar gaan werken aan het behouden en verbeteren van de leefbaarheid.  
Een proactieve invulling van onze missie als wijkraad. Voor u, als bewoners. Dat komt mede voort uit een terugblik van het 
bestuur op 2019. Er zijn zeker resultaten behaald, maar een algemeen gevoel overheerst dat met veel inspanning minder 
resultaten zijn behaald dan waarop het bestuur had gerekend en gehoopt. Dat willen we voor 2020 anders. 

We wonen in een prachtige wijk vlakbij het centrum. Een wijk waarin gebouwd is het afgelopen jaar en ook in 2020 nog 
gebouwd gaat worden. Waardoor het aantal bewoners en daarbij het aantal voertuigen toeneemt. Een wijk waarin het 
groen, de openbare ruimte, beperkt is. Een wijk waar een aantal verkeersaders van Apeldoorn dwars doorheen loopt. 
Verkeer dat toeneemt. Hoe gaan we goed met elkaar samenleven de komende jaren? Wat vraagt dat om de leefbaarheid 
zo optimaal mogelijk te houden. Het aantal ‘stadse’ vraagstukken zal verder toenemen. Kunnen we daarop vooruit kijkend 
een visie vormen, speerpunten kiezen en actie ondernemen? Het bestuur zal op de komende ALV op 21 april 2020 een 
voorstel aan u, leden, voorleggen. Noteert u deze datum vast in uw agenda.

ALV 2020
Tijdens de ledenvergadering willen wij met u kijken naar belangrijke speerpunten die binnen de missie van de wijkraad 
passen. Namelijk punten die te maken hebben met leefbaarheid en maatschappelijk belang. Punten ook die grotere 
groepen bewoners raken. En uiteraard zal zoals ook al tijdens de ALV 2019 dit jaar de rol van de onze wijkraad en het beeld 
van de gemeente over burgerparticipatie aan de orde komen. Waarbij ons beeld van onze rol overigens ongewijzigd is, 
namelijk: “De wijkraad wil geen uitvoerder zijn namens de gemeente, dit werkt drempelverhogend  

en staat (juist) participatie in de weg. De wijkraad is een onafhankelijke partij.”

Uiteraard is het thema steeds ‘leefbaarheid’.

Vacature
Na de zomer van dit jaar komt de functie van secretaris vacant. Een waardevolle en onmisbare functie. Ik verzoek dringend 
aan mogelijke kandidaten om zich te melden bij één van de leden van het bestuur. Dan is er ruimschoots de tijd ingewerkt 
te raken. 

Veel leesplezier bij dit Infomagazine dat met liefde en toewijding door Yvonne en Folkert voor u is samengesteld en door 
de vele vrijwillige bezorgers bij u thuis op de mat gebracht. 

Fransje Vrancken
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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 festivi-
teiten een (beperkt) budget beschikbaar. U doet uw aanvraag vanaf februari 2020 bij de 
secretaris de heer Bruining en u hoort dan op heel korte termijn of uw aanvraag wordt 
gehonoreerd. Want ‘op = op’ natuurlijk 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. Het is wel zaak als u subsidie hebt 
aangevraagd dat u dan ook daadwerkelijk declareert. Anders blijft het gereserveerde 
geld liggen en heeft niemand er iets aan. 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…?

Regels voor het aanvragen van subsidie
voor buurtfeesten of –barbecues in 2020
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4.  Leden 
In 2019 is het ledental afgenomen. Blijvende inspanning is 
en blijft nodig om een voldoende aantal leden te krijgen 
en te houden. Het belangrijkste middel hierbij blijft het 
InfoMagazine dat ook dit jaar weer gewaardeerd wordt 
door vele bewoners. Hoe meer inwoners van de wijk lid 
zijn van onze wijkraad, hoe zwaarder onze stem weegt in 
gesprekken met de gemeente en met de andere partijen 
die in onze wijk aan het werk zijn. 

5.  Partners 
Ambtenaren en politici van de gemeente zijn de belang-
rijkste partners in ons werk, de leefbaarheid binnen 
Welgelegen te verbeteren. Binnen de gemeente waren 
dat in 2019 onder andere Astrid Willemsen, Almer de 
Jong en Marcel Keurhorst. In de loop van 2019 hebben we 
een nieuwe wijkagent mogen verwelkomen Niels van der 
Klauw. 

6.  Activiteiten en projecten 
De wijkraad heeft zich in 2019 bezig gehouden met een 
aantal activieiten/projecten. Deels was dit een ‘overloop’ 
van projecten die in eerdere jaren al waren gestart.

Projecten gestart vóór 2019
•   Fietsroute vanaf de Freule richting Halstraat  

Status: De kern van het probleem is de veiligheid van 
verkeer over het half-verharde fietspad. Er zijn een 
aantal overleggen geweest met de gemeente, evenals 
met bewoners en VvE’s. Over mogelijke oplossingen zijn 
de bewoners onderling zeer verdeeld. Een poging tot 
mediation is mislukt. De gemeente is voornemens het 
pad, nu lopend tussen de bomen door (‘schelpenpad’), 
te verleggen buiten de bomengroep.

•   Burgerparticipatie  
Status: De vertrouwensrelatie tussen gemeente en 
DWR-en op dit punt is verre van optimaal. De dorps-
raden trokken zich terug uit het overleg. De wijkraden 
hebben hun twijfels of het overleg met de gemeente 
tot iets leidt.

•   Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen 
Status: Hoewel de wijkraad de ontwikkelingen volgt, 
speelt zij nu geen actieve rol.

•   Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor 
Status: de wijkraad heeft belanghebbende wijkraden 
aangeschreven om tot een gezamenlijke actie richting 
gemeente te komen.

•   Wandelen in Welgelegen 
Status: In maart is overleg met de gemeente geweest. 
Daarbij werd van de zijde van de gemeente gesteld 
dat de zaak -na lang uitstel- zou worden opgepakt. 
In september is het onderwerp wederom onder de 
aandacht van de stadsdeelmanager gebracht.

1.  Inleiding 
De wijk Welgelegen kent in een aantal opzichten een 
grote diversiteit. De bebouwing is divers. De oudste, nog 
bestaande bebouwing is van rond 1900, maar er is ook 
bebouwing uit de jaren dertig en nieuwbouw. Trouwens 
er wordt nog steeds gebouwd, zie New York. ‘Manhatten 
aan het kanaal’ hoor je wel eens zeggen.

De samenstelling van de bevolking qua leeftijd is even-
eens divers. Het totaal aantal inwoners van Welgelegen 
is zo’n 6000. Er zijn ongeveer evenveel mensen ouder als 
jonger dan 46 jaar. De grootste groep inwoners (1150, 
19%) is rond de zestig jaar, dat geldt voor zowel mannen 
als vrouwen. Maar ook is bijna 4 procent tachtig jaar en 
ouder. Veruit de meeste bewoners zijn jonger dan zestig, 
ruim 4100. Een op drie inwoners is dus ouder dan zestig. 
Wij baseren ons op cijfers van de gemeente van eind 2019.

De opvattingen van de inwoners over veel vraagstukken  
- en vooral de oplossing daarvan - is ook divers. Dit noopt 
tot ‘polderen’.

Maar dat het in Welgelegen fijn wonen is, daarover lopen 
de meningen dan weer niet uiteen.

2.  Bestuur 
Het bestuur is in 2019 drastisch van samenstelling 
veranderd.

Allereerst moet natuurlijk vermeld worden dat Bert 
Huiskamp is teruggetreden als voorzitter en bestuurslid. 
Hij heeft de wijkraad twintig jaar lang op een unieke 
wijze gediend. Van die tijd was hij vijftien jaar voorzitter.
Ook Sylvia Guys is vertrokken als bestuurslid.

Het bestuur is verheugd u te kunnen melden dat zich 
twee aspirant bestuursleden hebben aangediend, Harco 
Klunder en Inte Wassenaar. In 2019 ‘liepen zij mee’ in het 
bestuur. Tijdens de ALV in april 2020 zal de instemming 
van de leden worden gevraag met hun benoeming in het 
bestuur.

Weliswaar geen bestuurslid, maar van onze schouwers is 
‘good old’ Joop Schoor vertrokken. Hij heeft gedurende 
een groot aantal jaren het bestuur geadviseerd m.b.t. 
de kwaliteit van de openbare ruimte in de wijk (groen, 
bestrating, lawaai, gevaarlijke situaties).

3.  Vrijwilligers 
Een woord van dank gaat uit naar iedereen die zich in 
2019 actief heeft ingezet voor de wijk. Onze vrijwilligers 
zijn de oren en ogen van onze wijk, we kunnen niet 
zonder hen. De bezorgers van het Infomagazine, de 
buurt-vertegenwoordigers, de leden van de kascommissie 
en verder iedereen die hier niet genoemd is: heel veel 
dank! 

Jaarverslag 2019 - voorzitter/secretaris wijkraad Welgelegen

Mededelingen van het bestuur
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onderzoek plaats m.b.t. beschikbare parkeerruimte  
op enig moment van de dag.

•   Speelterrein Molenhof 
Status: door bewoners is een verzoek gedaan aan de 
wijkraad voor plaatsing speeltoestellen. Zij zullen nog 
het draagvlak hiervoor onderzoeken in hun eigen buurt. 
Tevens zullen snelheidsremmende maatregelen nodig 
zijn.

•   Invulling groenstrook tussen Kanaalpad en Quarles van 
Uffordlaan 
Status: op 9 oktober heeft de gemeente een eerste 
bewonersbijeenkomst georganiseerd voor presentatie 
van de eerste ideeën en inventarisatie van ideeën van 
bewoners.

•   Fitnesstoestellen langs het kanaal tussen Freule en 
Welgelegenbrug 
Status: Voorbereidende vergadering met de gemeente 
geweest (november 2019).

•   Afval problematiek Korte Grafte 
Status: Geen verbetering m.b.t. ‘dumping’ afval naast 
(volle) PMD-container. Wel wordt deze vaker geleegd, 
wellicht verbetering bij vervanging door container voor 
restafval.

•   Verbetering op- en afritten trottoirs Lange/Korte Grafte  
Status: verlaging trottoirbanden gerealiseerd.

Projecten gestart in 2019
•   Fietsoversteek Latonalaan-Pomonalaan  

(over de Wapenrustlaan)  
Status: Het voorstel van de gemeente is de fietsover-
gangen af te sluiten. Zes mensen hebben in een brief 
richting wethouder hun bezwaar hiertegen geuit.  
De gemeente zal de problematiek opnieuw bezien.

•   Buurtpark/speelterrein Lange Grafte  
Op initiatief van de Montessorischool Passe-Partout  
zijn ideeën ontwikkeld voor vernieuwing van het speel-
terrein voor kinderen. Op 26 september is hierover een 
eerste bewonersbijeenkomst geweest georganiseerd 
door de school, de gemeente en de wijkraad. Op basis 
van de opmerkingen van omwonenden zullen er geen 
ingrijpende veranderingen plaatsvinden. In 2020 zal 
wederom een bewonersbijeenkomst worden georgani-
seerd om de kleine (groen)verbeteringen waarvoor wel 
draagvlak is te bespreken.

•   Parkeerproblematiek Minervalaan en omliggende 
straten  
Status: Door de gemeente is op 2 oktober een eerste 
bewonersbijeenkomst georganiseerd op problemen en 
suggesties tot oplossing te inventariseren. Opmerkelijk 
is dat tijdens de bijeenkomst de parkeerproblematiek 
aan de Q. van Uffordlaan ook weer aan de orde kwam  
(een onderwerp dat eerder is afgesloten). In het eerste 
kwartaal van 2020 zal een tweede bewonersbijeenkomst 
worden georganiseerd. Intussen vind er een verkeers-
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7.  Vergaderingen en bijeenkomsten
Het bestuur is in 2019 tien keer bijeen geweest, waarvan 
drie keer in aanwezigheid van diverse vrijwilligers (schouw, 
vaste adviseurs, distributie Infomagazine). Naast deze 
vergaderingen heeft de wijkraad deelgenomen aan de 
volgende bijeenkomsten: 
•   algemene ledenvergadering op 17 april 2019; 
•   maandelijkse bijeenkomst met de stadsdeelmanager; 
•   diverse bijeenkomsten over specifieke onderwerpen 

met diverse personen of instanties. 

De vergaderingen hebben tot september 2019 plaats-
gevonden in het kantoor van de stichting Young Africa. 
De stichting heeft een andere kantoorruimte gevonden 
hetgeen de wijkraad noopte tot het zoeken van een 
andere locatie, dit is Passe-Partout geworden.

8.  Tot slot 
Ook in 2020 zal de wijkraad zich actief inzetten voor 
de leefbaarheid van Welgelegen. Een belangrijkst 
uitgangspunt daarbij is kwaliteit. Kwaliteit in wonen, 
werken en leven, kwaliteit van de openbare ruimte in 
onze mooie woonwijk. De wijkraad hoopt en verwacht 
voor 2020 op een nieuwe groei van het ledenbestand, 
een uitbreiding van het aantal actieve vrijwilligers en de 
aanpak van uitdagende projecten en ontwikkelingen. 

Apeldoorn, 13 januari 2020 

Fransje Vrancken, voorzitter
Folkert Bruining, secretaris
 

Schouw openbare ruimte 
Zoals ieder jaar is er in 2019 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 zijn besproken met de gemeente, die 
vervolgens waar nodig herstelwerkzaamheden heeft 
uitgevoerd. De schouw heeft o.m. geleid tot het snoeien 
van groen en het ‘afronden’ van de bocht vanuit de 
Minervalaan naar Auroralaan.

Infomagazine 
De wijkraad heeft in 2019 drie keer een Infomagazine 
uitgegeven. De wijkraad krijgt doorgaans veel 
enthousiaste reacties van 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.  
Iets meer dan 50% van de kosten worden gedragen door 
advertentie-inkomsten.

Sponsoring van buurt barbecues 
Vijf straten hebben bij de wijkraad subsidie aangevraagd 
voor een buurtfeest. Slechts in één geval werden ook 
daadwerkelijk de kosten gedeclareerd. Dat is jammer want 
zo blijven voor dit doel gereserveerde gelden onbenut.

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. 

uitnodiging Algemene LedenVergadering 
Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 21 april 2020 in het gebouw van: 

De Woonmensen, Deventerstraat 54 - aanvang 19.30 uur

De agendapunten zijn:

• Opening en mededelingen

• Verslag vergadering ALV 2019

• Secretarieel jaarverslag 2019

• Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020

• Verslag kascommissie

• Goedkeuring jaarstukken en décharge van het bestuur

• Benoeming nieuwe bestuursleden

 Het voorstel is de heren Inte Wassenaar en Harco  
 Klunder te benoemen als bestuursleden met een  
 algemene taak.

 

• PAUZE

• Speerpunten wijkraad

 Fransje Vrancken, voorzitter wijkraad Welgelegen

• Gebiedsmonitor en Vitaliteitsagenda

 Astrid Willemsen, stadsdeelmanager Noordoost,

  gemeente Apeldoorn

• Rondvraag

• Sluiting

Meldt u aan voor de Algemene Ledenvergadering via: www.wijkraadwelgelegen.nl of via Folkert Bruining, 
tel: 055 - 3667769 / 06 - 36 56 23 49. 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. 



Jaarverslag 2019 - penningmeester wijkraad Welgelegen
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Lasten en baten wijkraad Welgelegen
Lasten Rekening 2018   Begroting 2019 Rekening 2019   Begroting 2020

Personeelslasten € -    € -    € -    € -    
Bestuursvergoeding € 7.850  €  8.000  €  5.375  €  8.800 
Huisvestingskosten €  -    €  250  €  352  €  250 
Activiteiten € 5.239  €  5.000  €  5.045  €  5.000 
Betalingsverkeer €  246  €  250  €  232  €  250 
Kosten Infomagazine €  12.420  €  13.500  €  12.546  €  13.500 
Materiaal en middelen € 349  € 405  €  206  € 400 
IT kosten € 397  €  500  €  438  €  400 
  ________________  _________________  ________________ _________________

Totaal lasten €  26.501 €  27.905 €  24.193 €  28.600 

Subsidie gemeente Apeldoorn € 17.418  €  17.705  €  17.705  €  17.999 
Contributie leden €  5.425  €  5.000  €  4.945  €  5.000 
Advertenties Infomagazine €  5.815  €  5.000  €  6.375  €  5.000 
Rente €  69  €  200  €  24  €  50 
  ________________  _________________  ________________ _________________

Totaal baten € 28.727  € 27.905  € 29.049  € 28.049 

Resultaat (baten - lasten) € 2.226  €  -    €  4.855  € 551 -

Toelichting:

In 2019 heeft de wijkraad Welgelegen een positief resultaat van € 4.855,- gemaakt. Dat is een fors verschil, omdat we neutraal hadden begroot.
Opvallende verschillen tussen het budget en de resultaten zijn:
• De post bestuurdersvergoedingen is veel lager door het vertrek van twee bestuursleden in april. Verschil is € 3.400,-.
• De kosten voor het maken van het InfoMagazine zijn lager dan begroot. Het verschil is ongeveer € 1.000,-.
• De advertentie-inkomsten zijn hoger € 1.300,-. Het blijft lastig om nieuwe grote adverteerders te vinden. Daarom begroten we voorzichtig.
• De overige verschillen zijn kleiner en zijn te vinden in:
  - Huisvestingskosten die helaas niet omzeild kunnen worden (tegenvaller).
  - Interest baten (tegenvaller).
  - Materiaal en middelen (meevaller).
Verder valt op dat het aantal betalende leden afneemt. Dit is erg jammer want hierdoor verdwijnt ons argument dat onze leden iets over hebben voor de 
wijkraad. Met de betalende leden zijn we natuurlijk heel erg blij.

Balans wijkraad Welgelegen 
Activa  2019  2018 Passiva  2019  2018

        Kortlopende schulden  
        Nog te betalen bedragen  € 2.000,00         ______________  

        Stand per 31-12  € 2.000,00  

Vlottende Activa       Bestemmingsreserve  
Zakelijke Betaalrekening SNS € 10.897,61  € 6.066,22 Verkeersmaatregelen  € 5.000,00  € 5.000,00
Zakelijke Spaarrekening SNS € 24.081,11  € 24.057,05 Speeltoestellen   € 3.000,00  € 5.000,00 
Kasgeld             ______________  ______________    ______________  ______________

Stand per 31-12 € 34.978,72  € 30.123,27  Stand per 31-12  € 8.000,00  € 10.000,00

        Algemene reserve  
        Stand per 01-01   € 20.123,27  € 17.897,50
        Baten en lasten   € 4.855,45  € 2.225,77      ______________  ______________

         Algemene reserve 31-12  € 24.978,72  € 20.123,27
      
Totaal activa €  34.978,72    €  30.123,27 Totaal passiva   € 34.978,72  € 30.123,27

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. Wel is er een bedrag gereserveerd voor een bijdrage 
in een maatschappelijk spel. De factuur hiervoor was in 2019 nog niet ontvangen.

Aldus opgesteld door de penningmeester Kees van Assenbergh in januari 2020.

De kascommissie wordt dit jaar gevormd door mevrouw Kant en 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.

Jaarverslag 2019 - penningmeester wijkraad Welgelegen
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Politie nieuws
Buurt Whats-app groepen
Omdat het al door meerdere mensen aan mij is gevraagd, ben ik benieuwd of er animo vanuit de  
wijk is voor het gezamenlijk opzetten van buurt whats-app groepen. Als dit het geval is, kan ik hier- 
bij ondersteunen. In andere wijken van Apeldoorn is al gebleken dat dit soort whats-app groepen  
effectief zijn. Het gaat dan voornamelijk om het signaleren/volgen en melden van verdachte 
personen(situaties). Op deze manier kan op tijd de politie gewaarschuwd worden en worden  
personen met kwade bedoelingen gestoord in hun bezigheden. Zo helpen de buurtbewoners zelf 
om de wijk veilig te houden. Het is dus niet bedoeld als babbelbox waarin mensen vragen of er een 
aanhanger geleend kan worden, of melding kunnen doen van een weggelopen huisdier.

Dus voel je je aangesproken om beheerder te worden van een Whats-app groep binnen de wijk, laat het me weten.  
Stuur in dat geval een mail naar niels.van.der.klauw@politie.nl. Graag voorzien van naam, adres en telefoonnummer.
Ook ben ik benieuwd of er al straten zijn waar al whats-app groepen actief zijn.

Mocht u politiegerelateerde vragen hebben, dan is onze wijkagent 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). 

Eind oktober 2019 zijn de bevindingen door de gemeente 
teruggerapporteerd aan de bewoners en is aangegeven 
wat de plannen zijn om problemen in de buurt op te 
lossen. Zo is een parkeeronderzoek aangekondigd dat 
inmiddels is uitgevoerd.

Nog in dit eerste kwartaal van 2020, in februari of maart 
zullen de bevindingen van het onderzoek en straat-
specifieke oplossingsrichtingen aan bewoners worden 
voorgelegd en met hen worden besproken voor wat 
betreft het draagvlak. Dit zal gebeuren in een tweede 
bewonersbijeenkomst. Bewoners zullen hiervoor op korte 
termijn worden uitgenodigd.

De onderliggende problematiek is parkeeroverlast die 
bewoners van de Minervalaan en omringende straten 
ervaren. Deze overlast zou ondermeer veroorzaakt worden 
door bezoekers van het SOM-gebouw of parkeerders die 
hun auto in de betreffende buurt zetten en in de stad 
werken.

De opkomst van de bijeenkomst op 2 oktober was groot, 
men kwam letterlijk, uitgenodigd of niet, ‘van heinde en 
verre’. Deze betrokkenheid is verheugend. De precieze 
aard en de omvang van de klachten zijn op 2 oktober 
geïnventariseerd. Dit gebeurde in twee groepen, de groep 
‘Minervalaan’ en de groep ‘overige straten’. 

Parkeerproblematiek Minervalaan en omringende straten
Op 2 oktober 2019 is door de gemeente een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Dit naar aanleiding
van onvrede over een voorgenomen verkeersbesluit van de gemeente. Bewoners waren enerzijds van
oordeel dat zij niet afdoende waren betrokken bij de voorbereiding van de besluitvorming, maar ook 
dat de parkeerproblematiek meer integraal zou moeten worden bekeken. Het parkeerbesluit en het 
parkeerverbod zijn inmiddels ingetrokken.
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We zijn allemaal huiverig om te beginnen op te rapen, 
want er komt gewoon geen eind aan. Maar om al die 
rotzooi te passeren en helemaal niets te doen doet toch 
ook pijn aan het hart? Dus ik zou iedereen aanmoedigen 
om gewoon een besluit te nemen om enkel twee stukken 
afval op te rapen, iedere keer dat ze uit gaan. Dat is alles!
Zorg dat je altijd een tasje bij je hebt, dan heb je geen 
reden voor excuus. Als genoeg mensen dat doen zou dat
misschien voldoende zijn om de omgeving mooi te hou-
den! Tot we zover zijn hoop ik dat meer en meer mensen 
hun straat of een speelplein in de buurt adopteren. 

De gemeente verschaft plastic zakken en grijpers. En als je 
een volle zak hebt dan stuur je ze een email en komen ze 
het de volgende dag ophalen. Voor verenigingen is dit ook 
een manier om wat geld te verdienen voor de club-kas. 
Of kom naar de volgende maandelijkse verzamelactie!

Alle informatie staat op www.zerowasteapeldoorn.com, 
of kijk op facebook onder ApeldoornRein. Je kunt ook 
kijken op de website van de gemeente, onder Rein.

Hierbij het verhaal van één van de vele vrijwilligers, een 
‘vurig’ betoog om mee te helpen. Doe het! De schrijver 
van dit artikeltje en tevens vrijwilliger schrijft nog: 
‘Wilt u niet mijn naam vermelden? Dit vooral omdat 
Heel Apeldoorn Rein een grote groep mensen betreft, 
en sommige leiders heel veel werk erin steken. Ik wil 
gewoon dat deze groep meer bekendheid krijgt.’  
Rest ons te zeggen… hartelijk dank! 

Ik begon vorig jaar september met het regelmatig 
inzamelen van zwerfafval. Toen was er een landelijke 
actie, en ontmoette ik een groep verzamelaars op de 
kinderboerderij in de Maten. De leiders van die groep 
vertelden me over de mogelijkheid om een straat te 
adopteren, en dat heb ik toen gedaan. Nu zorg ik voor 
de twee fietspaden die ik het meest gebruik om de stad 
in te komen, op die manier kan ik het meest genieten 
van het resultaat van mijn werk! Ook is er iedere tweede 
zaterdag van de maand een gezamenlijke actie.

Het is voor mij een goede oefening, lekker buiten lopen. 
Meestal voor een uurtje per keer, en tegen die tijd heb ik 
zoveel verzameld dat ik het nauwelijks nog kan dragen! 
Het leukste is als mensen hun duim op steken, of een 
compliment maken. Het treurigste is om plastic zakjes 
hondenpoep te ontdekken; maak je al die moeite om 
achter je hond schoon te maken, en dan gooi je het 
alsnog in de bosjes? Het ergste is om een gebroken fles 
te vinden. Zo moeilijk om al die kleine stukjes glas op te 
pakken, maar als ik het niet doe, wat dan? Dan bedenk  
ik al die ongelukken die zouden kunnen gebeuren als ik 
het laat liggen.

Apeldoorn is zo’n prachtige stad, met zoveel groen en 
fietspaden. Wanneer het schoon is, dan is het zoveel 
mooier! Als iedereen nou eens begon met het stukje 
vlakbij hun huis schoon te houden, dat zou al een heel 
groot verschil maken. Ruim bijvoorbeeld eens de blikjes 
op die op je parkeerplaats liggen. 

Heel Apeldoorn Rein, heel Welgelegen schoon!
In het Infomagazine is al verschillende keren aandacht besteed aan het thema van ‘de schone 
stad’. In 2019 konden wij u melden dat toen al 60 straten waren geadopteerd door vrijwilligers 
om deze met regelmaat te inspecteren en zwerfvuil te verzamelen. Het kan haast niet anders  
of iedereen moet in zijn of haar buurt vrijwilligers bij tijd en wijle bezig zien met ‘prikken’.

Op de foto ziet u hoe het Ledaplantsoen ontdaan wordt van papier,  
blikjes en alles dat maar rondslingert (en in de prullenbak thuishoort).

Bestuur en leden van de wijkraad van Welgelegen hebben met leedwezen kennis genomen  
van het overlijden, op 26 januari 2020, van hun oud-voorzitter de heer Theo Linthorst.

De heer Linthorst is als bestuurder van de wijkraad van grote betekenis geweest voor de  
ontwikkeling van onze mooie wijk Welgelegen.

Wij wensen de familie en naasten veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Fransje Vrancken,
voorzitter wijkraad Welgelegen

IN MEMORIAM
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Wist u...
• dat er een nieuwe huisartsenpraktijk in Welgelegen 

wordt geopend, de vierde. Gerdine van Kooten begint 
vanaf 1 maart 2020 een nieuwe praktijk binnen het 
gezondheidscentrum Welgelegen aan de Baron 
Sloetkade. De praktijk kan de komende jaren uitgroeien 
naar 2100 patiënten. De wijken waarvoor de praktijk 
opengaat zijn Centrum en Noordoost Apeldoorn.  
Hierbij gaat het om de postcodes 7311, 7316, 7317, 7321, 
7322, 7323 en 7325. Informatie en inschrijfformulier: 
https://huisartswelgelegen.praktijkinfo.nl/nieuwe-
huisartsenpraktijk-mevrouw-van-kooten/;

• dat er vanaf 1 december 2019 een Advies- en Meldpunt 
Verward Gedrag is. Inwoners en professionals die zich 
zorgen maken over iemand in hun omgeving kunnen hier 
terecht. Het advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar 
tussen 08.30 en 23.00 uur via 088 - 933 55 00. Wie belt, 
wordt door professionals voorzien van advies. Als advies 
niet volstaat, wordt voor passende opvolging gezorgd. 
Indien inwoners of professionals het vermoeden hebben 
dat iemand gedwongen zorg nodig heeft dan kan 
hierover per 1 januari 2020 ook melding gedaan worden. 
Dit in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). 
https://www.apeldoorn.nl/ter/Actueel/2019/november/
Advies-en-Meldpunt-Verward-Gedrag-vanaf-1-december-
beschikbaar.html

• 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 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 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 het Rode Kruis ook bij u actief is in de wijk.  
Misschien is de telefooncirkel iets voor u. Inlichtingen bij 
Het Nederlandse Rode Kruis, afd. Apeldoorn 055 - 355 33 40 
of mail naar: contactcirkel.apeldoorn@rodekruis.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 lotge-
noten 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 Vosselman-
straat 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 verkeers-
ongeval of misdrijf en voor getuigen en betrokkenen.

• dat er iedere woensdagochtend ‘inloopkoffie’ is bij  
De Ontmoeting achter de Julianakerk aan de Bloem-
heuvellaan. U bent welkom vanaf 10.00 tot 11.30 uur.
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de Bloemheuvellaan staan en wil deze graag aan anderen  
laten zien. 
 
Zij heeft op diversen plekken buiten Apeldoorn exposities 
gehad zoals in hotels, kerken en wachtkamers.

Weet u een fijne plek waar zij haar werk kan laten 
zien of heeft u zelf interesse in haar schilderijen, laat 
het haar weten. Voor vragen of ideeën bel of mail 
pollahameruenk@gmail.com of 06 2240 0272.

Na 30 jaar elders te hebben gewoond, woont het 
creatieve echtpaar Greet en Wim Hamer weer in 
Apeldoorn.

Greet begon met schilderen om de kinderkamers op  
de vrolijken toen de kleinkinderen geboren waren.  
Zij exposeert onder de naam ‘Polla’, dit is de naam die 
de kleinkinderen haar gaven. Greet heeft een opleiding 
als onderwijzeres gehad, maar schilderen is een uitlaat-
klep waarin zij haar fantasie kwijt kan. ‘Alles mag en 
niets hoeft’ en zo komt zij ook over in ons gesprek. 

Haar schilderijen zijn veelkleurig, speels en humoristisch. 
In de levendige voorstellingen duiken vrolijke mens- 
figuren op, plat en naïef weergegeven. De relatie met  
kindertekeningen wordt versterkt door vormvereenvou-
digingen en het ontbreken van perspectief. 

De suggestie van diepte en een derde dimensie vindt 
Greet ondergeschikt aan de levendige ordening van de 
platte vormen en kleurvakken. Zij heeft veel werken aan 

Kunstenares in de wijk
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Mensen ontzorgen en er écht voor ze zijn. Dat is precies 
de reden dat ik dit jaar met Holtkamp Financieel Advies 
ben begonnen. Ik ben Arno Holtkamp, dertiger en 
Apeldoorner in hart en nieren. Samen met mijn vrouw 
en dochter woon ik aan de Zutphensestraat 50. Misschien 
ben je er wel eens langsgereden en heb je het bord in 
onze tuin zien staan. 

Droom
Na jarenlange werkervaring bij bekende banken, besloot 
ik halverwege vorig jaar mijn droom achterna te gaan 
en voor mezelf te beginnen. Zo kan ik doen wat ik het 
liefste doe: klanten van A tot Z begeleiden bij allerlei 
financiële vraagstukken. 

Uit ervaring weet ik dat pensioen voor veel mensen een 
ver-van-je-bedshow is. Ook alle regel- en wetgeving 
rondom hypotheken roept bij veel mensen vragen op. 
Daar wil ik je bij helpen. Ik kom graag bij je langs om 
alles op een begrijpelijke manier uit te leggen en samen 
tot een goed financieel advies te komen voor jouw 
persoonlijke situatie. Heb je andere vragen, bijvoorbeeld 
over verzekeringen of je financiële planning? 

Ook daarmee ga ik graag voor je aan de slag. Eén belletje 
en ik sta bij je op de stoep.

Van pensioenadvies tot verzekeringen 
Mijn bedrijf Holtkamp Financieel Advies is er niet alleen 
voor particulieren, maar ook voor ondernemers. Dus wil 
je zeker weten of je alles verzekeringstechnisch goed 
geregeld hebt? Of wil je graag gedegen financieel advies 
over je eigen pensioenopbouw? Laat het me weten, dan 
kom ik bij je langs op kantoor. Want dat is het mooie van 
lokaal zakendoen: als ondernemers helpen we elkaar 
om het beste uit onze business te halen. Zo maken we 
Apeldoorn nog een stukje mooier! Zie ik je snel? 

Hartelijke groet, Arno Holtkamp

Een financieel adviseur bij jou om de hoek:  
maak kennis met Arno Holtkamp

Ik werk ver buiten Apeldoorn, bij Avebe (aardappel-
zetmeel coöperatie) in Groningen en Drenthe. Ben dus 
veel op pad. Ik vind het daarom leuk en nuttig om ook 
dichtbij wat te betekenen. Dat kan prima in de wijkraad. 
De wijk met elkaar leefbaar houden en een goed contact 
met medebewoners en gemeente is cruciaal. Als kandi-
daats bestuurslid draag ik daar graag mijn steentje aan 
bij. Als ik niet werk, of actief ben voor de wijkraad, mag 
ik graag koken en motorrijden. Wellicht zien jullie ons 
wel eens rijden op onze BMW GS Adventure, we maken 
als het weer goed is regelmatig een toertocht.

Inte Wassenaar stelt zich voor…
Sinds 33 jaar woon ik in Apeldoorn, waarvan de laatste  
30 jaar in de Herculesstraat. Na zo’n 20 jaar bij het gemeen-
telijk grondbedrijf Apeldoorn te hebben gewerkt, ben 
ik sinds medio 2018 gepensioneerd. Tijd voldoende dus 
om te lezen, puzzelen, tennissen, wandelen en andere 
activiteiten te doen. Ik kwam toevallig met de onze wijk-
raad in aanraking met de aanleg van de jeu de boules 
baan aan de Latonalaan/Herculesstraat. Door dit contact 
werd ik benaderd om in het bestuur plaats te nemen, 
aangezien er toen een aantal vacatures waren. Mogelijk 
kan ik mede door mijn gemeentelijke achtergrond een 
steentje bijdragen aan de leefomgeving van onze mooie 
wijk.

… en Harco Klunder
Ik ben Harco Klunder, ben 57 jaar en woon al meer als 
de helft van mijn leven met mijn vrouw Wilma in deze 
Apeldoornse wijk Welgelegen. We hebben eerst 2 jaar  
in de Kersenlaan gewoond, vervolgens bijna 12 jaar in  
de Latonalaan en nu al weer 19 jaar in de Vulcanusstraat. 
Een wijk waar het wat ons betreft zeer prettig wonen is. 
Onze kinderen zijn al een aantal jaar het huis uit. 

Kandidaat bestuursleden
Twee mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om het bestuur te komen versterken. Het zijn Inte 
Wassenaar en Harco Klunder. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 21 april zullen we de leden 
vragen in te stemmen met hun benoeming in het bestuur. Goed voorbeeld doet goed volgen, toch….?! 
Meldt u ook aan! Bijvoorbeeld als secretaris, redacteur of verkeerskundige. Diverse functies komen op 
termijn vacant. Tijd genoeg om ingewerkt te raken!

Inte Wassenaar Harco Klunder
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Inspiratie opdoen voor het verduurzamen van je huis? Behoefte aan onafhankelijk advies? Daarvoor kun  
je nu terecht bij het Energiepunt, aan de Paslaan 1 in het centrum van Apeldoorn. Deze energie-advieswinkel 
is vanaf nu geopend. 

Maar om het nog makkelijker te maken hebben we ook 
nog energiecoaches die bij mensen thuis komen. Om daar 
samen met de bewoner de meest logische stappen om te 
verduurzamen te bespreken. Een gratis energiecoach is aan 
te vragen via onze website www.energiekapeldoorn.nl.

Energieke activiteiten
Het Energiepunt biedt ook plek aan energieke presentaties 
en activiteiten. Zoals bijvoorbeeld een avond over isoleren
of over zonnepanelen. Je kunt je hier gratis voor inschrijven.
We zijn op dit moment druk bezig om het programma voor 
de komende tijd samen te gaan stellen en in te plannen. 
Hou de website in de gaten voor het actuele programma.

Openingstijden
Maandag  11.00 - 17.00 uur
Dinsdag  11.00 - 17.00 uur
Woensdag  11.00 - 17.00 uur
Donderdag  11.00 - 17.00 uur
Vrijdag  11.00 - 16.00 uur

We hopen de komende tijd onze openingstijden verder  
te kunnen verruimen door ook op donderdagavond en  
op zaterdag open te gaan. 

Informatie
https://www.energiekapeldoorn.nl/nieuw-energiepunt-
open-vanaf-6-januari/

Adres
Paslaan 1, 7311 AH Apeldoorn

Bereikbaarheid
Fiets - je fiets kan je kwijt bij onze buren, in de mooie 
nieuwe fietsenstalling op de hoek Paslaan en Hoofdstraat.
Auto - parkeren kan in de parkeergarage Marktplein. 
Vanaf hier is het circa 3 minuten lopen.

Advies
Het doel dat we willen bereiken als gemeente Apeldoorn 
is om door middel van goede onafhankelijke informatie 
bewoners te informeren over het verduurzamen van hun 
huis. We merken dat veel mensen het moeilijk vinden om 
in de overvloed aan mogelijkheden de juiste keuzes te 
maken afgestemd op de eigen situatie. Neem bijvoorbeeld 
de aanschaf van zonnepanelen. Op zich niet ingewikkeld, 
toch? Je legt contact met een installateur en die levert 
panelen en sluit het thuis bij je aan. Maar welke panelen 
moet je dan nemen, met welk type omvormer? In de media 
circuleren verhalen over brandgevaar en dan is er nog de 
salderingsregeling? Hoe zat dat ook alweer in elkaar…  
Is er eigenlijk nog subsidie? M.a.w. het is niet onlogisch  
dat veel bewoners denken: “Ik schuif de beslissing nog 
even voor mij uit!”

Maar soms kun je een beslissing niet uitstellen. Wat nu  
als de cv-ketel plotseling vervangen moet worden?  
Neem je dan gelijk een warmtepomp? En juist daar willen 
we als Energiepunt de helpende hand bieden. Met het 
ontzorgen, heldere informatie zonder commercieel belang. 
Niet alleen over zonnepanelen maar ook over isolatie, 
ventilatie en verwarmen. Op het Energiepunt kunnen we 
iedereen helpen die vragen heeft op dit gebied. We gaan 
u niet vertellen wat de beste warmtepomp is want dat 
is van zoveel factoren afhankelijk. Maar we kunnen wel 
laten zien welke soorten warmtepompen er zijn.  
We hebben er inmiddels zeven opgesteld. Twee ervan 
hebben we ook daadwerkelijk aangesloten en waarmee 
wij het Energiepunt ook verwarmen. 

En voor iedereen die wil weten of een warmtepomp ook 
echt zoveel lawaai maakt hebben we een speciale knop bij 
de warmtepomp laten monteren die er voor zorgt dat hij 
eventjes op vol vermogen gaat draaien. Dan kan iedereen 
buiten komen luisteren of het wel of niet veel lawaai 
maakt. Want ook dat wordt door iedereen op een andere 
manier beleefd. 

Een nieuw Energiepunt in de stad!



Foto’s: Gerard Oltmans fotografie - Website: http://gerard-oltmans.photography/

 

Al met al een goede reden om de politie alsnog in de 
schijnwerpers te zetten.

En om echt niemand te vergeten hieronder nog een alle 
uitvoerende artiesten en gezelschappen. En nogmaals aan 
hen allen, het was geweldig, hartelijk dank!

Vrijdag 30 augustus 2019
•   18.15 uur  DJ Senga
•   19.00 uur  Vermuyen and Friends (funk en soul)
•   20.00 uur  OG3NE + Xcited
•   22.15 uur  Later als je Big Band (ballads, soul, pop, funk)
•   23.30 uur  afterparty met DJ Senga

Zaterdag 31 augustus 2019
•   17.30 uur  Amy Winehouse tribute
•   19.30 uur  Politie Steel Band (Caribisch, rock, pop)
•   20.00 uur  Céline Janssen en Ernst Daniel Smid met het 

  Nederlands Politie Orkest
•   22.30 uur Skyblasters (pop, soul, disco en rock ballads)

Zoals u in het Infomagazine van oktober 2019 kon 
lezen waren de kanaalconcerten een groot succes, 
dit ondanks het feit dat het weer bij tijd en wijle 
niet meewerkte. Wij hebben u daarvan verslag 
gedaan. Maar de redactie werd erop gewezen dat 
het stukje wel heel kort was… en dat daarmee 
sommige deelnemende artiesten en bands te kort  
zijn gedaan, te kort in aandacht.

Bijvoorbeeld de Politie Steel Band en het Nederlands 
Politie Orkest. De heer Schuurman schreef ons daarover:

‘Zij gaven geheel belangeloos hun bijdrage, alhoewel 
door de regen letterlijk grotendeels in het water geval-
len. Maar de Steel Band heeft juist zijn beste beentje 
voorgezet en maakte er een muzikaal feest van onder  
de grote tent. Als oud-politieman moet me dit van het 
hart.’

En wat ook niet onvermeld mag blijven, het Nederlands 
Politie Orkest en de Politie Steel Band zijn in het gat 
gesprongen dat was ontstaan omdat het inmiddels 
traditionele optreden van het orkest van de Koninklijke 
Luchtmacht niet door kon gaan.

Nogmaals kanaalconcerten
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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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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!

Begin 2018 nam het Erfgoed Platform Apeldoorn 
de nieuwsbrief over van de afdeling Cultuur van de 
Gemeente Apeldoorn. Inmiddels is het aantal abonnees 
bijna verdrievoudigd tot ruim 1100.
In Ruimte voor Erfgoed wordt niet alleen nieuws en  
de activiteitenagenda beschreven, ook wordt aandacht 
besteed aan (Apeldoorns) erfgoed via de rubriek Uit 
het Geheugen van Apeldoorn en in 2020 in de nieuwe 
rubrieken Apeldoorns Belle Epoque en 75 jaar vrijheid  
in Apeldoorn. Laatstgenoemde rubriek laat zien wat  
er 75 jaar geleden in de Apeldoornse Courant stond.
Iedereen kan zich gratis abonneren op Ruimte voor 
Erfgoed via www.erfgoedplatformapeldoorn.nl  
(menu Nieuwsbrief). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Hans Hogenbirk, webmaster/redacteur Nieuwsbrief, 
Erfgoedplatform Apeldoorn.
Telefoon: 055-5423886
E-mail: epa.redactie@gmail.com

De stichting EPA organiseert, steunt en brengt organisaties 
en activiteiten samen zoals het Historisch Café, de Open 
Monumenten Dagen, exposities, lezingen en wandel/fiets-
routes langs het erfgoed in de gemeente. 

Via de facebookpagina en de (gratis) digitale nieuwsbrief 
Ruimte voor Erfgoed worden de abonnees op de hoogte 
gehouden van activiteiten en nieuws over het Apeldoornse 
erfgoed.

Ruimte voor Erfgoed in Apeldoorn
In de gemeente Apeldoorn is de Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn  
(EPA) de verbindende schakel tussen 17 Apeldoornse Erfgoed-organisaties. 
Iedere organisatie is op een specifiek erfgoed onderdeel actief met het  
levend houden en promoten van de Apeldoornse cultuurhistorie en bouw-
kunst voor hun eigen leden en andere belangstellenden.
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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
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redactie en fotografie: Folkert Bruining Vulcanusstraat 7  06-36562349
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   7322 TK Apeldoorn
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Volg ons op Twitter & Facebook:       @Welgelegen055       Wijkraad Welgelegen
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Advertentietarieven:
Verschijningsfrequentie 3x per jaar.

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

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

Inlevering kopij:
Uiterste datum inlevering kopij  
juninummer: 10-05-2020.

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


