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Van de voorzitters
Wat zitten wij in een vreemde wereld, iets wat wij nog niet eerder hebben meegemaakt.
Wij hopen dat het virus niet jullie huis en familie is binnengedrongen en dat jullie
gezond zijn. Mocht het anders zijn dan wensen wij jullie heel veel sterkte.
Door deze epidemie gaat het een en ander ook anders met ons werk voor de wijkraad,
zo is er weinig persoonlijk contact. De ALV ging niet door, dit wordt alsnog op 30 september gedaan, je leest daar elders
in dit Infomagazine over.
Op de achtergond blijven wij wel werken aan het wel en wee voor onze wijk. Zo hadden wij een spontaan idee voor
‘wonings / koningsdag 2020’, om onze bewoners toch een feestelijke dag te bezorgen. Wij hebben wat oranje bollen
uitgedeeld. Wij hebben getwitterd en op onze website gezet (www.wijkraadwelgelegen.nl) dat wij jullie wilde uitnodigen
om met buren op een veilige en verantwoorde manier toch een ‘oranje-gevoel’ te krijgen. Naar aanleiding van deze
spontane oproep hebben wij enkele enthousiaste reacties gekregen en beloond.
Het is sowieso wel goed dat jullie twitter en onze website regelmatig checkt, om zo op de hoogte te blijven van wat ons
bezig houdt. In ieder geval zoeken wij (op korte termijn ) een secretaris en een redactielid voor ons magazine.
Wij willen 2 AED’s aanschaffen voor onze wijk en zoeken daar een mooie plek voor. Het liefst in Welgelegen Noord of
Zuid. Daar hangen er nog geen. Weet je een plek of wil je zelf wel een AED aan huis, laat het ons weten. Je hoeft niet
perse te kunnen reanimeren om het apparaat te kunnen gebruiken, het apparaat geeft zelf aanwijzingen, er zijn verder
geen vereisten. Wel mag je op onze kosten hier een informatiemiddag of -avond voor volgen.
Ook heten wij nieuwe bewoners welkom in onze wijk! Misschien is er iemand onder jullie om ons bestuur te versterken?
Dan wensen wij jullie veel lees plezier en hopen jullie in goede gezondheid op 30 september te kunnen ontmoeten op
onze Algemene Ledenvergadering.
Fransje en Yvonne.

uitnodiging

Algemene LedenVergadering

Deze ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 30 september 2020
in het gebouw van: De Woonmensen, Deventerstraat 54 - aanvang 19.30 uur

De agendapunten zijn:

• PAUZE

• Opening en mededelingen

• Stand van zaken burgerparticipatie

• Verslag vergadering ALV 2019
• Secretarieel jaarverslag 2019
• Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020
• Verslag kascommissie

Folkert Bruining, secretaris wijkraad Welgelegen
• Speerpunten wijkraad
Harco Klunder, bestuurslid wijkraad Welgelegen
• Gebiedsmonitor en Vitaliteitsagenda

• Goedkeuring jaarstukken en décharge van het bestuur

Astrid Willemsen, stadsdeelmanager Noordoost,

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

gemeente Apeldoorn
• Rondvraag
• Sluiting

In de vorige uitgave van het Infomagazine 2020 / 1 staat ons jaarverslag 2019
secretarieel / financieel gepubliceerd, zie ook onze website.
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 augustus bij ons binnen is? Bent u slecht ter been en wilt u komen, meldt het ons.
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Speerpunten wijkraad Welgelegen in 2020 en 2021
Het bestuur van de wijkraad heeft zich de afgelopen tijd bezind op de vraag welke onderwerpen de
komende tijd van belang zijn in het kader van de leefbaarheid van onze wijk. Er zijn tien onderwerpen
naar voren gekomen waarvan hier de top drie.
Op de agenda van de ALV van 21 april jl stond een
interactief onderwerp om met jullie onze speerpunten te
bespreken. Nu de ALV niet door is gegaan gebruiken we
het Infomagazine om alvast de speerpunten onder jullie
aandacht te brengen. De eerstvolgende ALV, we hopen
in september, gaan we ze met jullie bespreken.
Speerpunten zijn punten die te maken hebben met
verbeteren van de leefbaarheid in onze wijk en die grotere
groepen bewoners raken. Wij vinden het belangrijk en
leuk ermee aan de slag te gaan. Dat doen we graag samen
met jullie, want het zijn speerpunten van ons allemaal.
Na een discussie binnen het bestuur, hebben we gekozen
om de volgende 3 speerpunten tot eind 2021 heel gericht
aandacht te geven, het zijn:
1. Veiligheid voor langzaam verkeer;
2. Afval en afval beleid;
3. Sociale veiligheid, veilig wonen.

Veiligheid voor langzaam verkeer
We wonen in een volle wijk, ingeklemd tussen een paar
belangrijke, maar ook drukke verkeerswegen. Hoe kom
je veilig als fietser of voetganger over en langs al die
drukke wegen. Het lijkt alsof het gemeentelijk beleid zich
vooral op auto’s richt, wij willen dat accent verleggen.
Veilige fiets en wandelpaden, fietsvriendelijk afgestelde
verkeerslichten, veilig oversteken etc. Middels kleine
verbeterprojecten de veiligheid voor ons langzaam
verkeer verbeteren.

Afval en afvalbeleid
In onze wijk wordt nu gewerkt met een afvalsysteem
met containers aan huis en diverse ondergrondse afvalcontainers voor restafval. Hoe voorkomen we met elkaar
dat het een troep wordt, wat kunnen we doen als we
signaleren dat er vuil rondslingert. Onze ervaringen willen
we verzamelen en gericht met de gemeente en bewoners
bespreken. Verder willen wij graag Apeldoorn Rein verder
stimuleren, om samen onze wijk schoon te houden.

Veilig wonen, sociale veiligheid
Hoe zorgen we in onze drukke wijk voor elkaar, wat is de
rol van de wijkraad hierin en wat kunnen we als gezamenlijke bewoners hierin betekenen. Een oogje in het zeil
houden voor kwetsbare bewoners/ouderen. Willen we dat,
hoe doen we dat, want privacy is ook belangrijk.
Dit zijn drie speerpunten die we tijdens de komende ALV
aan de orde willen stellen en samen met jullie uitwerken.
Als bestuur van de wijkraad kunnen we dat niet alleen,
maar dat willen we ook niet. Denk alvast na wat vinden
jullie hiervan, hoe zouden jullie deze speerpunten verder
vorm willen geven. Wellicht zijn er speerpunten die je
aanspreken en waar je een handje bij zou willen helpen.
Het idee van het gesprek de komende ALV is samen onze
wijk leefbaar maken en houden. Volgens ons past dit ook
goed in de ideeën over burgerparticipatie die ook op de
komende ALV geagendeerd zullen worden, zie elders in IM.
Harco Klunder

Bert Huiskamp benoemd tot lid in de orde
van Oranje-Nassau
De heer L.A. Huiskamp (82) - Bert voor velen van ons - is op 24 april 2020 benoemd
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bert is twintig jaar lang voorzitter geweest van
de wijkraad van WelgeIegen. Met zijn jarenlange inzet heeft hij veel voor de wijk
Welgelegen en haar bewoners bereikt en betekend. Bert is ook vele jaren voorzitter
geweest van de Stichting Welgelegen Kanaalconcerten. Met zijn daadkracht heeft
hij veel bijgedragen aan het jarenlange succes van deze concerten. Verder was Bert
voorzitter van Stichting Agis, tegenwoordig het Agis Innovatiefonds, dat de kwaliteit
van leven van mensen met een chronische aandoening wil verbeteren.
Namens wijkraad en bestuur onze hartelijke gelukwensen, aan hem en
aan zijn naasten.
Infomagazine
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Stand van zaken burgerparticipatie
Het coronavirus heeft de wereld zo’n beetje op haar kop gezet. Zo kon bijvoorbeeld het bestuur in april
en mei alleen ‘online’ bij elkaar komen en kon de Algemene Ledenvergadering van 21 april niet doorgaan.
Elders in dit nummer van het Infomagazine kunt u
lezen dat we ons richten op een ALV op 30 september.
Afwachten natuurlijk hoe een en ander zich ontwikkelt.
Om u niet te lang te laten wachten heeft het bestuur
besloten om een aantal zaken nu alvast met u te delen.
Dit zijn de onderwerpen ‘burgerparticipatie’ en ‘speerpunten’. Dat geeft u de gelegenheid om er eens over
na te denken. Wat oorspronkelijk bedoeld was als presentaties op 21 april is nu uitgewerkt in een twee artikeltjes.
Over de ‘speerpunten’ treft u op een andere plek in dit
Infomagazine een stukje aan van Harco Klunder.
Uiteraard komen beide onderwerpen in september weer
terug tijdens de ALV. Maar nu ‘burgerparticipatie’.
Het proces
In de loop van 2019 zijn er een aantal bijeenkomsten
geweest met de gemeente en diverse Dorps- en Wijkraden, mede over hun toekomstige rol. Het was een
moeilijke, moeizame zoektocht, en nog steeds moet er
heel veel duidelijk worden. De raad vindt, op basis van
een adviesrapport over burgerparticipatie, ‘dat het anders
moet’. Het bestuur heeft de indruk dat dat niet duidelijk
uit de discussies naar voren is gekomen. Discussies
overigens, waaraan Dorpsraden op enig moment niet
meer wilden deelnemen.
Op 14 februari 2020 kwam de gemeente met een soort
afsluitend rapport. Het was (is?) de bedoeling dat de
nieuwe aanpak ’burgerparticipatie’ op 1 januari 2021
ingaat. Het bestuur heeft uit het rapport een aantal
essentiële zaken en ontwikkelingen gelicht zonder
daarbij commentaar te leveren. Laat het op u inwerken,
de discussie komt op 30 september.
Belangrijke uitspraken van de gemeente
Wij herhalen een uitspraak van de gemeente die al eerder
met u is besproken:
• de Verordening Dorps- en Wijkraden gaat op in een
bredere participatieverordening;
• voorinspraak zoals we die nu in de verordening op
de Dorps- en Wijkraden hebben geregeld komt te
vervallen.
Verder citeren wij de gemeente:
• ‘Wij streven niet (langer) naar een dekkend netwerk
met een Dorps- of Wijkraad in elk gebied. Wij zien hen
als gebiedsparticipanten;
• Als (gebieds)participanten zich opstellen als vertegenwoordiger dient duidelijk te zijn wie zij vertegenwoordigen (geen vertegenwoordiging zonder legitimiteit).
De gebiedsaanpak
De zogeheten gebiedsaanpak is de ‘ruggengraat’ van het
participatiemodel dat de gemeente voor ogen heeft. Dit
betekent dat er 46 gebieden komen, waarbij grote wijken

worden opgedeeld in kleine(re) gebieden (‘dorpsaanpak’).
In de gebieden heeft de gemeente haar ‘gebiedspartners’
of ‘gebiedsparticipanten’ -dit kunnen wijkraden zijn maar
ook anderen- die samen met de gemeente het ‘gewenste’
participatiestreven vormgeven.
Instrumenten
Belangrijke instrumenten in de aanpak zijn de Gebiedsmonitor en de Vitaliteitsagenda. De Gebiedsmonitor is als
het ware een ‘foto’ van een gebied m.b.t. diverse sociaaleconomisch-maatschappelijke aspecten, veiligheid, verkeer
etc. met een indicatie hoe bepaalde dingen ervoor staan,
goed of minder goed. Op basis van de monitor wordt
een Vitaliteitsagenda opgesteld voor verbetering van die
aspecten op diverse terreinen die dat behoeven.
Budget, subsidies en financiën
De bedoelde (en erkende) participanten of partners krijgen
een (klein) basisbudget van maximaal € 7.000,- aan te
vragen bij het/een ‘Participatiefonds’.
Verder kan budget worden verstrekt op basis van prestaties,
bijvoorbeeld in relatie tot de gebiedsaanpak, innovatie op
het gebied van participatie of (andersoortige) initiatieven
(‘Initiatievenregeling’). Wij gaan hier niet verder in op
het onderscheid dat de gemeente maakt tussen geld voor
‘beleidsbeïnvloeding’ of voor ‘waardecreatie’, dat maakt
de zaak op dit moment niet duidelijker.
De volgende bedragen worden genoemd voor activiteiten:
• incidenteel en/of kleinschalig (maximaal € 2.000,- per
jaar per partner of participant);
• gebiedsgericht werken (eenmalig maximaal € 10.000,per gebied waarvoor een Vitaliteitsagenda wordt
gemaakt), partner/participant ‘praat mee’ over verdeling
en/of inzet;
• participatie-experimenten / programmaplan burgerparticipatie (€ 70.000,- op jaarbasis beschikbaar);
• kleinschalige en incidentele ‘waardecreatie’ (€ 250.000,totaalbudget per jaar, dit is de ‘Initiatievenregeling’).
Voorts geldt dat alle subsidieaanvragen vooraf moeten
worden begroot en onderbouwd en dat ze, achteraf,
beoordeeld worden op doelmatigheid (‘doen we de goede
dingen’).
Het mag duidelijk zijn dat het beeld dat het bestuur heeft
nog niet helemaal scherp is, zeker niet als het erom gaat
wat dit allemaal betekent voor ons als wijkraad. Door de
bijzondere omstandigheden is er de laatste tijd onvoldoende gelegenheid geweest om met de gemeente over
de meeste details te praten. Dat zal voorafgaand aan de
ALV (hopelijk) alsnog gebeuren. Maar stof genoeg om het
er over te hebben op 30 september! En heeft u voortijds
vragen, zet ze op de mail.
Het bestuur van de wijkraad Welgelegen
Infomagazine
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Een feestelijke viering van Koningsdag 2020
Met inachtneming van de strenge regels i.v.m. het coronavirus konden bewoners op 27 april toch samen
een ‘koffiemoment’ organiseren, minstens anderhalve meter afstand natuurlijk. De wijkraad trakteerde
daarbij op oranje (Jumbo)bollen. Wel in ruil voor een paar woorden en een fotootje. Twee reacties.

‘Voor-je-eigen-woning-dag’ aan de Trekweg
Met 50 oranjebollen van de wijkraad en 20 tompoucen gesponsord door buurvrouw Patricia werd het een groot
succes! Om 14.00 uur zaten veel bewoners van de Trekweg voor hun eigen deur met een drankje en een oranjebol
of tompouce. Dank je wel wijkraad Welgelegen voor het leuke initiatief! Dank je wel Patricia voor de tompoucen.
Het was een mooi moment van verbinding en gezelligheid in onze fijne straat!
Maartje en Margien

‘Knus-op-afstand-samenzijn’ aan het Hester Hoofterf
Alle bewoners van Hester Hoofterf bedanken de wijkraad voor de heerlijke traktatie op Koningsdag 2020!
We hebben ervan genoten! Niet iedereen wilde op de foto maar alle bollen zijn op gegaan! Er is gesmuld en op
deze manier kreeg deze dag toch een heel feestelijk tintje!
Namens iedereen, Mirthe Top

Hester Hoofterf

Kanaalpad
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Trekweg

Kersenlaan
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75 jaar geleden…
Door de huidige coronacrisis kon er natuurlijk geen
sprake zijn van een uitbundige viering van de bevrijding
van Apeldoorn, dit jaar 75 jaar geleden. Traditioneel wordt
op 17 april de bevrijding van Apeldoorn herdacht waarin
Canadese militairen zo’n grote rol hebben gespeeld.
Ondanks het jubileumjaar van de bevrijding geen zichtbaar feest dit jaar, maar er werd wel uitbundig gevlagd
uit eerbetoon aan de Canadese strijders. En door het
aanschaffen van de speciale Apeldoorn /Canadavlag kon
met het Rode Kruis steunen.

Indien mogelijk zullen (hopelijk) later in het jaar en
volgend jaar festiviteiten plaatsvinden.
Gepland zijn:
• ma 31 aug 2020 - Liberation Light Festival - Oranjepark;
• wo 5 mei 2021 - Bevrijdingfestival Apeldoorn - Zwitsal;
• za 8 t/m zo 9 mei 2021 - Canadees Bevrijdingsfestival Paleis het Loo.
Informatie: https://www.uitinapeldoorn.nl/17-april75-jaar-bevrijding

Onderhoud Freulebrug
Reeds geruime tijd is de mooie Freulebrug in verval. De belvédères zijn afgesloten in verband met
veiligheid. Het metaal corrodeert. Onderhoud is zeer noodzakelijk. De uitvoering hiervan was gepland
in 2019. In januari van dat jaar is de noodzakelijke omgevingsvergunning verstrekt, en in maart is
het technische onderhoudsplan gepresenteerd. Het budget was beschikbaar. Maar het noodzakelijke
onderhoudswerk is niet in uitvoering genomen. De wijkraad kreeg daarover op 18 juli een mail van de
gemeente. Gekoerst werd toen op uitvoering in de eerste helft van 2020. Bewoners vroegen hoe nu
de stand van zaken was.
Evenwel, het onderhoud bleek een zeer specialistische klus te zijn. De aanbesteding verliep niet vlot. Het is de
gemeente derhalve in 2019 niet gelukt het gespecialiseerd bedrijf te vinden dat het onderhoud kon uitvoeren.
Maar, desgevraagd, gaf de gemeente te kennen dat een aannemer voor het werk nu wel was gevonden. En verder…
‘Ze (de aannemer, red.) streven er naar om begin juni 2020 te starten met de werkzaamheden zodat het werk
net voor de bouwvak gereed zal zijn. Deze planning is echter onder voorbehoud dat alle bestelde materialen op
tijd geleverd zullen worden. I.v.m. de huidige situatie met het COVID-19 virus kan het dus zijn dat deze planning
zal uitlopen. Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.’
Mooier kon de gemeente het niet maken, begrijpelijk!

Infomagazine
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Het Kralensnoer
Misschien heeft u al wandelend door de wijk, zo in de
buurt van de Lange Grafte of de Floralaan, wel eens
gekleurde trottoirtegels gezien. Deze zijn weer in ere
hersteld, dat wil zeggen ze zijn weer opnieuw be(ge)
schilderd. Dit beschilderen is gedaan door een aantal
kinderen van Passe Partout op verzoek van de wijkraad.
De beschilderde tegels ‘verbinden’ een aantal kunstwerken in onze wijk en hebben de naam ‘het kralensnoer’.
Zij vormen een verbinding tussen ‘startingpoint’ (kanaal),
de ‘boomhut’ op het speelveld Korte / Lange Grafte,
de ‘speelmijt’ aan het Hester Hoofterf en de ‘voetbalfabriek’ aan de Floralaan.

In 2008 is hiermee begonnen en in 2010 is dit alles
afgerond. Deze kunstwerken zijn gemaakt door de
Arnhemse Floris Schoonderbeek en verbinden het oude
en nieuwe Welgelegen. Hij ontwierp ze als één familie
waarvan elk beeld een archetype uit de architectuur
representeert die ook kenmerkend is voor onze wijk:
het huis (wonen), de fabriek (werken) en de hooimijt
(agrarisch). Startingpoint is gemaakt door Olaf Metzel.
Yvonne Eshuis

HERHAALDE OPROEP: Vacatures
Na de zomer van dit jaar komt de functie van secretaris vacant. Een waardevolle en
onmisbare functie. Ook zou het bestuur versterking kunnen gebruiken op het gebied van
verkeerskundige vraagstukken. Tevens wordt ondersteuning van de redactie gezocht.
Ik verzoek dringend aan mogelijke kandidaten die op welke manier dan ook een bijdrage
willen en kunnen leveren om zich te melden bij één van de leden van het bestuur.
Dan is er ruimschoots de tijd ingewerkt te raken.
Fransje Vrancken, voorzitter

Ingezonden brief
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden brieven of stukken. De inhoud weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de opvatting van het bestuur. Het bestuur behoudt zich het recht voor
ingezonden stukken niet te plaatsen, eventueel zonder opgaaf van redenen. Anonieme inzendingen worden
niet geplaatst. Inzending: H.A. Schaftenaar, adres bij redactie bekend.

Hoe houden wij onze leefomgeving op niveau?
Het is een voorrecht om in de wijk Welgelegen en in bijzonder aan de oevers van het Apeldoorn-Dierens
Kanaal te kunnen wonen. Ook is het de Gemeente Apeldoorn veel aan gelegen om met name de kanaalovers
goed te onderhouden.
Jammer genoeg is het kennelijk tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld voor een aantal bewoners
van deze wijk om hun eigen regels te stellen en geen rekening te houden met regelgeving van overheidswege.
Gebruik van het fietspad, gelegen tussen de Freule en de Molenstraatbrug wordt helaas dikwijls door
motorrijders en automobilisten/leveranciers. Daarnaast wordt het fietspad meerder malen gebruikt als
racebaan voor bromscooters. En dan maar niet te spreken over one-wheelers met bromscooters.
Het zomer-seizoen komt er weer aan, dus racen maar en als het kan met geprepareerde uitlaten.
Maar ook het uitlaten van niet aangelijnde honden neemt hand over hand toe. Controle door handhavers is
kennelijk ook weg bezuinigd. Zelden tot nooit komen handhavers zowel het een als het ander controleren.
Natuurlijk de goede baasjes niet te na gesproken, maar het niet-opruimen van de uitwerpselen begint ook
weer een normale zaak te worden. De drollen liggen weer links en rechts , zowel op het gras maar ook op
de paden en bruggen.
De situatie van de Freule wordt steeds meer een aanfluiting. De praktijk heeft geleerd dat het niet praktisch
is om een gebruiksvoorwerp te laten ontwerpen door een kunstenaar. Het geheel is heel kwetsbaar gebleken,
daarbij met name te denken aan het wegdek, de beglazing en de verlichting. In eerste instantie was het zo
mooi, maar zoals de brug er nu bij ligt is het een aanfluiting geworden.
Ook zou het zinvol zijn dat de beide sintelpaden richting de Freule door de gemeente worden voorzien van
een betere afdekking. De huidige situatie geeft alleen maar ellende bij slecht weer en ook ook groot risico
voor valpartijen.
Ook zijn er bewoners, die uit eigen initiatief in hun vrije tijd, rommel opruimen die anderen van zich af
gooien. Hulde voor deze mensen. Het gemak dient tegenwoordig de mens, terwijl toch prullebakken aan
de kanaaloevers ruimschoots aanwezig zijn.
Laten wij als bewoners er in ieder geval voor zorgen dat wij in een mooie en groene wijk kunnen blijven
wonen.
Een medebewoner van de Kanaaloevers.

Drie keer per jaar een uurtje…
Bezorgers gezocht !!
De wijkraad zoekt bezorgers voor het Infomagazine.
Het is niet veel werk, en je komt nog eens ergens…
Het Infomagazine van Welgelegen verschijnt drie maal
per jaar. Dat betekent dat eens per vier maanden de
bezorgers op pad gaan. De ervaring leert dat dat, per
keer, niet meer dan één uur werk is. Sommigen zullen
zeggen ‘What’s in for me?’. Wel, met Kerst ontvangt u
een mooie fles wijn. Al met al geen enkel beletsel om
u op te geven…
Infomagazine
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Wist u...
• dat er een nieuwe huisartsenpraktijk in Welgelegen
is geopend, de vierde. Gerdine van Kooten is vanaf
1 maart 2020 begonnen met 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/nieuwehuisartsenpraktijk-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-decemberbeschikbaar.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
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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 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
Aan het lijntje...
In deze coronatijd merken we dat door ons massale thuiswerken, het milieu een stuk
minder wordt belast. Zo heeft ieder nadeel ook weer z’n voordeel. Natuurlijk waren
we ook voor de ‘intelligente lockdown’ al slim bezig.
In deze coronatijd merken we dat door ons massale
thuiswerken, het milieu een stuk minder wordt belast.
Zo heeft ieder nadeel ook weer z’n voordeel. Natuurlijk
waren we ook voor de ‘intelligente lockdown’ al slim
bezig. Steeds meer zie je in het straatbeeld elektrische
auto’s. Dat is fijn, zowel om de uitstoot tegen te gaan,
als ook het geluid. Omdat niet iedereen een parkeerplek
bij huis heeft, plaatsen we als gemeente ook laadpalen
aan de openbare weg.
We willen het gebruik van elektrische auto’s dan ook
faciliteren en stimuleren. Dit beleid hebben we vastgelegd in de Verkeersvisie 2016-2030 en de Parkeervisie
van maart 2019. Hiervoor hebben we samen met 43
andere gemeenten in Gelderland en Overijssel afspraken
gemaakt. Bewoners en werknemers die geen mogelijkheid hebben om op te laden op eigen terrein, kunnen
een aanvraag doen voor een oplaadpunt aan de openbare weg. Er wordt dan gekeken of aan de aanvullende
voorwaarden wordt voldaan, daarna wordt er op een
passende plek in de omgeving (op maximaal 250 meter
loopafstand van de woning of werkadres) een openbare
laadpaal gerealiseerd.

Deze plek is alleen bedoeld om op te laden en niet om
de hele tijd ‘op te staan’. Het is immers een openbare
laadpaal, ook andere elektrische auto’s moeten daar
worden opgeladen. Vaak zie je dat de bestuurders van
elektrische auto’s elkaar vinden rondom zo’n laadpaal.
Er wordt dan een appgroepje gemaakt om elkaar in te
seinen dat de volgende aan de paal kan. Mooi om te
zien hoe er ook op dit vlak goed een afspraak met elkaar
gemaakt kan worden. Zo dragen we allemaal een steentje
bij aan onze leefomgeving!
Mocht u meer willen weten over de laadpunten voor
elektrische auto’s, dan vindt u alle relevante informatie
op https://www.apeldoorn.nl/elaadpunt
Met vriendelijke groet,
Astrid Willemsen
Stadsdeelmanager stadsdeel Noordoost
Telefoon 055 580 1959, Mobiel 06 34 55 10 91 of 14 055

Politie nieuws
Het volgende uit het programma Opgelicht van AVRO/TROS wil ik u niet onthouden.
‘De laatste tijd krijgen we weer meer meldingen over Ierse klusjesmannen of ‘travellers’. Dit is een
jaarlijks terugkomend probleem. Ierse klusjesmannen zijn rondreizende personen die aan de deur
hun diensten aanbieden voor een afgesproken bedrag. In werkelijkheid valt het bedrag uiteindelijk
een stuk hoger uit dan afgesproken. Tijdens de werkzaamheden ontdekken de klusjesmannen
zogenaamd allerlei gebreken. Er is een grote kans dat er in werkelijkheid niets mis is met je huis.
Als je weigert te betalen, deinzen de oplichters niet terug voor intimidatie en afpersing.
Je kan travellers herkennen aan eenvoudige folders, het gebrek aan offertes en het feit dat ze Engels spreken, meestal
met een Iers accent. De politie adviseert om op geen enkele manier met deze klusjesmannen in zee te gaan en de politie
te bellen als zij hun diensten op deze manier komen aanbieden.’ Wees dus op uw hoede!
Met vriendelijke groet,
Niels van der Klauw
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).
Infomagazine
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Een kijk in de wijk…
Soms, als we materiaal hebben schrijft u of de redactie zelf iets over oud-Apeldoorn. Als het kan natuurlijk over
dingen die betrekking hebben op onze wijk. Wat materiaal betreft, kort geleden kreeg het bestuur leuke dingen
aangereikt. Het materiaal is afkomstig van ons oud-bestuurslid Theo Linthorst. Hij is helaas op 26 januari 2020 overleden,
de voorzitter heeft daaraan aandacht besteed in het Infomagazine. Theo heeft de afgelopen jaren keurig een deel
van het archief van de wijkraad beheerd. Zijn zoon heeft dit kortgeleden overgedragen aan het zittende bestuur.
Wij zijn Theo en zijn zoon zeer erkentelijk.

Gemeente slachthuis, foto CODA Apeldoorns archief.

Welgelegenbrug, foto CODA Apeldoorns archief.

Bovenste rij het oude gemeentelijke slachthuis, gebouwd in de stijl van de ‘Amsterdamse school’, zie ook het
Infomagazine juni 2018, en een foto van de plek nu, een van de intieme zijstraatjes van de Lange Grafte.
Onderste rij de Welgelegenbrug in de Molenstraat - een ouderwetse hefbrug -, vroeger en nu.

Vervolg parkeren rond bedrijfsgebouw Wapenrustlaan 11-31
Vorig jaar oktober heeft er een druk bezochte bewonersavond plaatsgevonden over dit thema. De gemeente is
daar verder mee aan de slag gegaan. Terugkoppeling over de stand van zaken op een tweede plenaire avond is nu
door de corona maatregelen niet mogelijk. Daarom is er aan omwonenden in het betreffende gebied huis aan huis
een uitgebreide brief bezorgd. Daarin staat ook vermeld hoe u uw eventuele vragen kenbaar kunt maken.
Mocht u wel interesse hebben maar deze brief niet ontvangen hebben dan verwijzen wij u naar onze website
www.wijkraadwelgelegen.eu
Infomagazine
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Welgelegen-Zuid bevindt zich tussen
het kanaal, de spoorlijn, de Zutphensestraat en de Molenstraat.
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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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We onderscheiden drie wijkdelen die min of
meer een eenheid vormen:

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

US

WSV

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
Q. v. Uffordlaan (gebouw De Hofboog)
Gebouw De Vrijheid
(van de VvE) 19
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