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Uitnodiging bewonersbijeenkomst 14 december 2021

Reanimatiecursussen gestart
Energiebesparing in de wijk
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Van de voorzitter
Beste wijkbewoners,

De wijkraad is in een overgangsfase. Veel nieuwe mensen met nieuwe energie gaan aan de slag om
de leefbaarheid in onze wijk te verbeteren. De overgangsfase kwam natuurlijk ook door het thuis-
werken en digitaal overleggen. Gelukkig laten we dit nu achter ons en kunnen we weer live afspreken 
en zaken in gang zetten.

De afgelopen periode is gewerkt aan het bestellen en plaatsen van AED’s. Op dit moment zijn er zeven in de wijk. 
De wijkraad zorgt voor de plaatsing, het beheer en onderhoud zodat zij operationeel zijn en blijven. Wij streven er naar 
dat voor elke inwoner binnen 500 meter een AED beschikbaar is. Als het nodig is bel dan meteen met 112, waarna hulp-
verleners in directe omgeving een bericht krijgen waar de AED staat en de ‘patiënt’ is die zo snel mogelijk geholpen moet 
worden. Gelukkig kunnen we nu de reanimatiecursussen organiseren zodat bewoners opgeleid kunnen worden tot hulp-
verlener om in zo’n situatie te handelen. Deze opgeleide bewoners uit de wijk krijgen dan een sms met het verzoek hulp te 
verrichten. Gelukkig wonen in onze wijk al veel mensen die een reanimatiecursus gevolgd hebben. Op deze wijze proberen 
wij de wijk veiliger te maken. We hopen natuurlijk dat de AED’s niet nodig zijn, maar zo nodig zijn er AED’s beschikbaar.

Een ander belangrijk punt is natuurlijk de verkeerssituatie bij de Wapenrustlaan. We zijn allemaal enorm geschrokken van 
het vreselijke ongeluk dat in de zomer heeft plaatsgevonden met een jeugdige fietser. Terecht is hier ook veel aandacht 
geweest in de Stentor. Gesprekken tussen gemeente en omwonenden vinden plaats om de verkeerssituatie veiliger te 
maken. In mijn ogen is het belangrijk dat de omwonenden worden betrokken bij oplossingen die de verkeersveiligheid 
verbeteren waarbij ook de voors en tegens worden besproken. Meer veiligheid op korte termijn kan tot minder gemak 
leiden voor diegene die even snel wil oversteken op elke plek. We blijven dit natuurlijk bespreken met de gemeente om  
te voorkomen dat meer ongelukken gebeuren. Het gesprek tussen bewoners aan de Baron Sloetkade en de gemeente  
om de verkeerssituatie te verbeteren en meer groen in plaats van steen, heeft tot een voorstel geleid van de gemeente 
aan de omwonenden. De verwachting is dat dit in 2021 wordt gerealiseerd. 

Aan de randen van de wijk staan grote veranderingen op stapel. Veel woningbouw bij de Noorderlaan, bij de Lidl en 
Dirk. Onduidelijk is nog wat er gaat gebeuren met het ALDI gebouw aan de Auroralaan nadat de ALDI zijn deuren heeft 
gesloten. De gemeente heeft een omgevingsvisie opgesteld. Wij willen voor de bewoners van Welgelegen en Centrum  
een of meerdere voorlichtingsbijeenkomsten organiseren zodat bewoners instaat zijn zich hierop te oriënteren en hun 
wensen aan te geven voor de vervolgplannen.

De komende periode gaat de wijkraad met bewoners aan de slag om tot een plan te komen om de leefbaarheid van 
de wijk te verbeteren. Dit helpt ook om de komende jaren structureel te werken aan verbeteringen op het gebied van 
veilige, schone en leefbare wijk. Daarbij zal de samenwerking worden gezocht met DeA (Duurzame Energie Apeldoorn) 
en de Gemeente om tot een aanbod en aanpak te komen om onze wijk duurzamer te maken. Plezier hebben met elkaar 
is natuurlijk heel belangrijk dus evenementen om elkaar te ontmoeten en zo de onderlinge verbinding te versterken, 
ondersteunen wij graag. Het verder ontwikkelen van de historische wandeling door de wijk hoort daar bij. 

Als laatste gaan we aan de slag om onze website en links met sociale media door te ontwikkelen. Ook hier werken 
we natuurlijk graag samen met mensen en organisaties uit onze wijk die hierbij kunnen ondersteunen. Online blijft  
ondersteunend aan een goed gesprek. Daarom gaan we op zoek naar manieren om te horen wat er leeft en mensen
te betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid van onze wijk. Graag tot ziens op 14 december!

Namens alle betrokkenen bij de wijkraad, tot gauw, 
Wiard Ruisdonk

Bedankt voor jullie inzet! 
Donderdag 21 oktober werd tijdens een gezellig informeel samenzijn 

met wijnproeverij afscheid genomen van Fransje Vrancken en Kees van 

Assenbergh. Fransje was vier jaar betrokken bij de wijkraad waarvan 

drie jaar als voorzitter. Kees was tien jaar bestuurslid waarvan het 

grootste deel als penningmeester. Voorzitter Wiard Ruisdonk bedankte 

beiden voor hun jarenlange betrokkenheid en inzet voor de wijk.



Hierbij nodigen we alle wijkbewoners
uit voor een Informatiebijeenkomst op
dinsdag 14 december 2021

Locatie:  gebouw De Woonmensen, Deventerstraat 54  -  Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Agenda
Welkom door Wiard Ruisdonk, voorzitter wijkraad Welgelegen. Deze avond zijn enkele gemeentelijke 
vertegenwoordigers aanwezig om toelichting te geven op een aantal zaken die voor onze wijk gaan spelen 
met betrekking gebiedsontwikkeling op de langere termijn. Belangrijk dat de inwoners van Welgelegen  
zich hierop kunnen oriënteren wat dat gaat betekenen in samenspraak met de Gemeente.

- Winkelaanbod in de wijk na het vertrek van de Aldi Auroralaan, Lidl en Dirk aan het Kanaal
- Planontwikkeling busremise Wapenrustlaan
- Planontwikkeling driehoek Noorderlaan -Kanaal Noord-Deventerstraat

We hopen op uw komst en nemen de coronavoorschriften in acht. In verband met de voorbereidingen
(zoals stoelen klaarzetten, koffie zetten) vinden we het prettig als u zich van tevoren aanmeldt via
secretaris@wijkraadwelgelegen.nl 

Maar ook zonder aanmelding bent u die avond van harte welkom!

uitnodiging

Loofles is de laatste jaren hard gegroeid. De organisatie 
heeft inmiddels dertien locaties in Midden-Nederland waar 
het aanbod varieert van het reguliere Kinderdagverblijf, 
Peuteropvang en Buitenschoolse opvang tot gespeciali-
seerde begeleiding voor kinderen die dit nodig hebben. 

Meer informatie: www.loofles.com

Loofles staat voor inclusieve kinderopvang, dus opvang 
voor álle kinderen. In de locatie Deventerstraat vinden 
we een Kinderdagverblijf voor de allerkleinsten, waar 
kinderen in een kleinschalige en huiselijke omgeving  
de ruimte krijgen om te spelen, te ontdekken en zich 
te ontwikkelen. 

Daarnaast is er de Peuteropvang, die een uitdagende 
omgeving en een fijne sfeer biedt waar peuters nieuwe 
vriendjes maken, ontdekken wat ze kunnen en zichzelf 
ontwikkelen. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er 
de Buitenschoolse opvang. Hier kunnen zij na een drukke 
dag op school ontspannen met leeftijdsgenoten en hun 
tijd doorbrengen zoals ze dat zelf het liefste doen.

Loofles is een organisatie die zich onderscheidt door de 
uitgebreide specialistische begeleiding. Zoals dat in alle 
vestigingen geldt, krijgen kinderen in Apeldoorn te maken 
met een vast team van goed opgeleide begeleiders. Dit 
zijn de groepsleiders, maar ook pedagogische coaches die 
klaar staan om kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. 
Het Loofles-team zorgt er, samen met de ouders, voor dat 
kinderen spelenderwijs hun talenten ontwikkelen, in een 
veilige, vertrouwde en prettige omgeving. Dit doen zij 
onder het motto: ‘Loofles geeft kinderen ruimte’.

Kinderen van nul tot twaalf jaar zijn voortaan welkom bij Loofles in Apeldoorn. Om de hoek, aan de 
Deventerstraat 218 heeft de kinderopvangorganisatie recent de dertiende locatie in Midden-Nederland 
in gebruik genomen. In deze kleinschalige kinderopvang dichtbij huis zijn alle kinderen welkom.

Loofles Kinderopvang aan de Deventerstraat van start 
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De opbrengst is naar verwachting ca. 300 euro per jaar. 
Bovendien zijn de ramen op de eerste verdieping en 
enkele ramen beneden vervangen door dubbel glas 
en de voordeurdorpels zijn vernieuwd in verband met 
tocht. Ook de afzuiging (woningventilatie) is vernieuwd. 
De voegen van de huizen aan de zijkanten van het 
woonblok werden vernieuwd. Mede dankzij deze 
energiebesparende maatregelen krijgen deze woningen 
een beter energielabel. De gezamenlijke huurders hebben 
in september een bewonerscommissie opgericht om hun 
belangen voortaan beter te kunnen behartigen.

De Heliosstraat (het Griekse woord Helios betekent ‘zon’) 
doet haar straatnaam voortaan extra eer aan. Want in 
september zijn 31 huurwoningen van woningcorporatie 
Ons Huis elk voorzien van zes zonnepanelen van 325 piek-
watt elk. De 26 huurwoningen aan de Atlasstraat komen 
hierna aan de beurt wat het totaal brengt op 57 woningen. 
De zonnepanelen zijn aangebracht door Fa. HulstFlier 
Installaties, de schilder- en glaswerkzaamheden zijn verricht 
door Fa. Lenferink Schilders. De huurders betalen hiervoor 
zelf aan mee middels een kleine huurverhoging van negen 
euro per maand maar besparen voortaan op de energie-
kosten.

Zonnepanelen huurwoningen Heliosstraat en Atlasstraat



Energieconciërges zijn op bezoek geweest bij
352 bewoners van (huur)woningen in Welgelegen. 
Inmiddels zijn ze door naar de volgende wijk.
Op dit moment is alleen een online gesprek nog 
mogelijk. Dat kunnen mensen aanvragen op
www.de-a.nl/energieconciërge.

Gebruik een waterbesparende douchekop en douche 
korter (scheelt € 18,- per jaar). Met gordijnen voor het 
raam bespaar je energie en het scheelt tocht (hang het 
gordijn niet vóór de verwarming maar houd het boven 
de verwarming). Het repareren van klein elektronische 
apparaten is ook een goede optie om geld te besparen, 
dan meteen een nieuwe te kopen. Dit kan bij een van 
de Repair Cafés in Apeldoorn, bijvoorbeeld bij Foenix 
Kringloopwinkel aan de Vlijtseweg. Het materiaal van 
de oude apparaten wordt bovendien gerecycled.

Al met al veel goede tips, veel weet je wel maar goed
om weer even te horen. (info@de-a.nl)

Yvonne Eshuis

Daarnaast is er voor meer bouwkundige vragen de  
energiecoach met een gratis Hoomdossier. Dit is met name 
geschikt voor woningeigenaren met een iets ouder huis.
De energieconciërges gaan in Apeldoorn van wijk naar 
wijk. Zij zijn nu inmiddels Welgelegen voorbij, maar het 
is nog wel mogelijk om een gratis online gesprek aan te 
vragen of een Voucher voor de producten. Zie voor de 
voorwaarden www.de-a.nl.

Energieconciërges actief in Welgelegen
Na een informatiebrief te hebben ontvangen van de 
gemeente hadden wij een afspraak gemaakt voor een 
informatie met een energieconciërge. Je wordt er altijd 
wijzer van dachten wij. Er kwamen twee vrolijke dames 
met tassen vol spullen. Ze maakten meteen duidelijk 
dat het geen commercieel verhaal werd, maar echt 
informatief. Er werd gevraagd wat wij al zo doen aan 
energiebesparing en zij gaven tips erbij. Bijvoorbeeld de 
verwarming op welke stand wij die zetten en laten staan. 
Elke graad lager levert een besparing op van ca. € 100,- 
per jaar. Wij doen dat al heel goed volgens hen, maar 
ze vonden het toch nodig om achter de verwarming 
radiatorfolie te doen. Dit haalde zij uit de tas en begon 
meteen te meten en bevestigde dit achter de verwar-
ming (tussen de muur en verwarming). Zo werden ook 
de spaarlampen door hen allemaal vervangen door 
ledlampen. 

Tips die wij verder ook nog kregen
Check je apparaten! Kijk of er eco-programma op de 
wasmachine zit, was op lage temperaturen. Altijd een 
volle trommel en probeer zoveel mogelijk de was buiten 
te drogen. De koelkast en vriezer, kijk of deze niet te 
koud of te warm staan en of er een energielabel op zit. 
Voorkom aangroei van ijs. Voorkom sluipverbruik, is een 
apparaat niet in gebruik, zet het dan uit.

Energieconciërges op huisbezoek in Welgelegen
Energieconciërges op huisbezoek is een initiatief, dat deA samen met de gemeente Apeldoorn heeft 
ontwikkeld. Doelstelling als coöperatie van en voor Apeldoorners is om te helpen bij de verduurzaming 
van je huis en energiebesparing voor iedereen mogelijk te maken. Zeker handig nu de energieprijzen zo 
stijgen. De energieconciërges gaan van wijk naar wijk met besparende tips en gratis besparende producten 
tot een bedrag van 50 euro.

Twee nieuwe AED’s 
Recent zijn er nog twee AED’s geplaatst, daarmee komt 
het totaal aantal AED’s dat door de wijkraad is geplaatst 
en wordt beheerd op zeven. Het uiteindelijk streven is 
negen AED’s zodat iedereen in de wijk binnen maximaal 
ca. 500 meter een AED beschikbaar heeft. Nieuwe AED 
locaties: Deventerstraat 108-110 en Spoorbrughof 8.

Foto: Bewoners Spoorbrughof 8 met buren bij de nieuwe AED.
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Gespecialiseerd in barbecues, fondue, gourmet
en koude schotels. Tevens barbecues op gas van
1 tot ... personen. Onze zelfgemaakte vleeswaren 
een klasse apart. Ook voor alle soorten soepen 
en stamppotten.

055 2032 048
Zutphensestraat 50 Apeldoorn

contact@holtkampfi nancieeladvies.nl

www.holtkampfi nancieeladvies.nl

‘Eén aanspreekpunt voor al je fi nanciële zaken’
Bij Holtkamp Financieel Advies krijg je onafhankelijk advies, voor nu en voor later. 

Je kunt terecht voor:
• Hypotheekadvies
• Pensioenadvies
• Financiële planning
• Particuliere verzekeringen
• Zakelijke verzekeringen

Je persoonlijke adviseur om de hoek 
die jouw situatie kent. Wil je ook graag 
fi nancieel advies? Ik kom graag bij je 
langs voor een kennismakingsgesprek.     

9.9

•  Herstel kapotte ruiten
 nacht/weekend servicedienst
• Gefigureerd glas
• Geslepen glas
• Draadglas
• Spiegels (ook in kleur)
• Inbraakvertragend glas
• Isolatieglas Thermobel - HR++
• Voorzetramen
• Veiligheidsglas
• Glastechnische adviezen
• Behang en wandbekleding
• Showroom aanwezig

Geopend van ma. t/m vrij. 8.00 - 17.00 uur

www.la-paloma.com
Molenstraat 145, 7321 BD Apeldoorn

Telefoon 055 - 366 66 66

Op zoek naar 
een baan in de 

telefonische verkoop?

Zoekt ter uitbreiding van 
haar verkoopteam een ervaren 

telefonische verkoper.

 

Kijk op www.goodwill.nl 
of bel 055-5295244

Hier had uw advertentie 
kunnen staan.

Interesse? Kijk voor 
meer informatie in 

het Colofon op 
pagina 23 van dit 

magazine.

Drukkerij Twello b.v.
Nijverheidsstraat 1 1
7391 ZT Twello
Telefoon (0571) 27 1 1 22
info@druktwello.nl

www.druktwello.nl



centrale locatie. Daar worden de accu’s weer opgeladen  
met groene energie. In de toekomst wil het bedrijf de 
accu’s zelfs volledig opladen met zonne-energie. Naast het 
verwisselen van de accu’s voeren de onderhoudsmedewer-
kers, Power Rangers genaamd, ook klein onderhoud uit 
aan de scooters. Ook verzetten ze de scooters als er teveel 
in dezelfde buurt staan. Wanneer er bijvoorbeeld veel 
voertuigen dichtbij station Apeldoorn staan, verspreiden 
de medewerkers die over andere delen van de stad.

Fout parkeerders 
Niks vervelender dan iemand die de groene GO Sharing 
scooter parkeert waar hij maar zin in heeft. Dwars over 
de stoep, in de bosjes of gewoon dwars voor je uitrit… 
Ondanks dat veel van de bestuurders denken dat ze toch 
geen boete krijgen voor foutparkeren is dat toch anders.
Wanneer iemand een GO scooter midden op de stoep 
parkeert is dat fout. De gebruiker moet een foto van de 
geparkeerde scooter uploaden wanneer de rit is beëindigd. 

Erger jij je aan een fout geparkeerde scooter? Dan kun je 
dit doorgeven bij Go Sharing (nl.go-sharing.com). Dat kan 
gewoon online. Noteer het nummerbord, de plek én de 
tijd waarop de scooter verkeerd is geparkeerd. Mocht je 
een foto maken van de scooters, dan laat dat meteen zien 
hoe ze geparkeerd zijn. Ook bij klachten zoals gevaarlijk 
of asociaal rijgedrag kun je een klacht indienen.

Go Scooters heeft de hele dag iemand beschikbaar die 
snel op een overlastmelding af kan gaan. Bij de eerste 
overtreding volgt een waarschuwing, bij de tweede een 
boete van vijftig euro en de derde keer mag iemand geen 
gebruik meer maken van de deelscooters. 

Maar hoe werkt dit concept eigenlijk?
Met deze elektrische scooters wil GO-Sharing bijdragen 
aan de transitie van traditioneel vervoer naar deelvervoer. 
Ze willen lawaai en vervuiling weghalen uit steden. Via de 
app kun je een scooter huren, je betaalt dan 29 cent per 
minuut. Je kunt voordeelpakketten nemen om dit bedrag 
omlaag te krijgen. In de app kan je zien waar de scooters 
staan. Je kunt dan een dichtbijgelegen scooter reserveren, 
vervolgens heb je dan vijftien minuten om bij het voertuig 
te komen. Voor je vertrek controleer je de scooter eerst op 
schades en dan kun je wegrijden. Als je onderweg ergens 
wilt stoppen, dan kan je de ‘parkeermodus’ gebruiken. Dat 
kost 5 cent per minuut, maar dan blijft de scooter alleen 
voor jou beschikbaar. Je rit kan je alleen beëindigen in 
een servicegebied, dit zijn de groene gebieden in de app. 

“In het voorjaar van 2022 gaan 
we het concept uitbreiden met

elektrische fietsen.”
Peter Heimans, teammanager bij Greenmo / GO-sharing 

Onderhoud 
De scooter geeft zelf aan wanneer de accu leeg is. Op het 
moment dat een accu bijna leeg is, kan de scooter niet 
gebruikt worden. Het kan dus zo zijn dat je een scooter 
ziet staan op straat, maar niet ziet verschijnen op je app. 
Dan is-ie dus te leeg om te gebruiken en geeft dan een 
melding naar de onderhoudsmedewerkers. Elektrische 
busjes, witte gesloten wagentjes met de tekst ‘TRIPL’ aan 
de zijkant rijden dagelijks rond om lege accu’s te ver-
vangen. De lege accu’s worden meegenomen naar een 

U heeft ze vast ook al eens in onze wijk zien staan, de groene scooters van GO Sharing. In Apeldoorn 
zijn inmiddels 200 van deze scooters beschikbaar. Met de elektrische deelscooters van GO Sharing reis je 
makkelijk en snel door de stad. In 2022 wordt het concept uitgebreid met elektrische fietsen. Het onder-
houdscentrum van Greenmo GO sharing zit zelfs in onze wijk, aan de Deventerstraat 101 C.

Overal zie je van die groene scooters
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Deventerstraat 148
7321 CE Apeldoorn
tel. 055 - 522 02 17
info@floradesign.eu
www.floradesign.eu

Zorg 
van grote 
waarde

www.kleingeluk.nl 
zorglijn@kleingeluk.nl
0800-0604

www.frankschuurman.nl
 Ovenbouwershoek 21 7328 JH Apeldoorn Telefoon 3664363

H. JONKER
Restauratieschilder
Schilder- Behanger

• schilderwerk • monumenten onderhoud
• behangwerk • marmer imitatie
• beglazing • hout imitatie
• glas in lood • vergulden

Deventerstraat 107
7322 JM Apeldoorn
Tel. 055 - 366 71 60
Fax 055 - 366 90 93

Interieur, styling & meubelmakerij
Molenstraat 168, Apeldoorn - 055 360 32 14

www.michilsen-wonen.nl

Installatiebedrijf

Groothedde
Apeldoorn 

installatietechniek sinds 1920

Beleefd aanbevolen voor uw : loodgieterswerk, 
elektra, dakbedekking, sanitair, centrale verwarming, 

lood en zinkwerken, duurzame technieken

Tulpenlaan 11 - telefoon 055-5213594
www.gebroedersgroothedde.nl

STEUN DE ondernemers
in ONZE wijk!

zo helpen we elkaar

Voor de betere lingerie.

Korenstraat 118, Apeldoorn

tel: 055 - 522 03 60
www.dessouslingerie.nl

@Dessous Lingerie Apeldoorn

Het adres voor uw scootmobiel in Apeldoorn

Anklaarseweg 97a 
(t.o. Robur et Velocitas)
7317 AS Apeldoorn
T (055) 57 88 005
E info@scoot.nu 
  

Ook voor service, onderhoud en reparatie kunt 
u bij ons terecht. Wij leveren ook gebruikte 
scootmobielen met garantie.

Nieuw en gebruikt en direct uit voorraad leverbaar
of kijk op



28 augustus 2021 Kersfeest: 
feestje van en voor de bewoners van de Kersenlaan
Buurmans malse kipkluifjes, een heerlijk bakkie Perla van buurt ‘Mister koffie’, een springkussen voor 
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 foodtruck. En zo is er, 
voor het vierde 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. Door de app kunnen we elkaar steeds beter op de hoogte houden van het wel en wee in de straat. 
De kersenbomen in de laan zijn nog steeds een blijvende zorg. 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 20 augustus 2022. Leuke buur(t) dan weet je dat!

Bewoners Kersenlaan 

Burendag Atlasstraat
De bewoners van de Atlasstraat hebben een prima burendag gehad, 34 deelnemers en mooi weer. Twee dames hebben 
de hapjes gemaakt en twee dames hebben alle inkopen gedaan. Een paar buurmannen en drie kleinzonen deden samen 
de opbouw, en hebben na het zeer gezellige samenzijn de boel weer opgeruimd. Iedereen was zeer tevreden, een kwisje 
gedaan, daaraan een prijsje verbonden. Na afloop kregen de dames van de heerlijk gemaakte hapjes een bloemetje en 
iemand nog een heerlijk flesje brandewijn voor de genomen moeite o.a. aanvragen evenement en wegafzetting. Als laatste 
willen we de Wijkraad bedanken en Woningbouw Vereniging Ons Huis voor de prima sponsoring.

 
Namens alle buurtjes van de Atlasstraat, Theo Boerkamp

Regels voor het aanvragen van subsidie voor een buurtfeest
 

Organiseert u met uw straat of buurt ook een straatfeest, burenborrel, kerstborrel of -barbecue? Dan kunt u hiervoor 
ook een bijdrage aanvragen bij de wijkraad. De wijkraad heeft hiervoor een (beperkt) budget beschikbaar en wil dit 
eventueel subsidieren tot een bedrag van € 100,-. U doet hiervoor uw aanvraag bij secretaris@wijkraadwelgelegen.nl  
en u hoort dan op korte termijn of uw aanvraag wordt gehonoreerd. Op basis van de door u overlegde bonnen word
de subsidie uitbetaald. Is dat alles? Nee, als tegenprestatie verwachten wij ook dat u een aantal leuke foto’s van uw 
feestje met wat toelichtende tekst aanlevert voor een stukje in dit Infomagazine. Dat is toch niet teveel gevraagd…?

9Infomagazine
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Burendag Spoorbrughof
Het was een zeer geslaagde burendag, met mooi weer en bijna iedereen van ons hof
was aanwezig. De BBQ was zeer goed verzorgd. Voor de kinderen was er ook nog patat.
Zij hebben ontzettend veel plezier gehad op het springkussen. Reuze bedankt voor  
jullie bijdrage. Het feest begon om 17.00 en om 23.30 uur gingen de laatsten naar huis.
Wij hebben een leuke straat waar ook altijd de nieuwkomers zich meteen thuis voelen.
Het merendeel woont hier al vanaf het begin. Ook over de door jullie geplaatste AED is
iedereen erg te spreken. Met de gemeente willen wij in gesprek over vergroening van  
het hof om het nog gezelliger te maken.

Namens alle bewoners van de Spoorbrughof, Truus van Hulst

Tuinconcerten bij de ‘Drie Gezusters’ aan de Trekweg
In augustus en september vonden concerten plaats in de tuin van “de Drie Gezusters” aan de Trekweg 56. Michel en 
Margien de Vries - de bewoners - vertellen hierover: “Wij gaan graag naar concerten, maar daar is het natuurlijk de 
laatste tijd niet van gekomen. We zijn bevriend met een aantal Apeldoornse muzikanten. We merkten dat ze ook 
zaten te popelen om weer te gaan spelen. Dus zo ontstond het idee om laagdrempelige miniconcerten in onze tuin 
te organiseren. We hebben de ruimte ervoor. We hebben twee data geprikt. Voorwaarde was dat het goed weer zou 
zijn: het moest buiten kunnen plaatsvinden. En mensen moesten zich aanmelden, zodat we voldoende zitplaatsen 
hadden. We hebben via Facebook en mond op mondreclame mensen uitgenodigd.

Zaterdagmiddag 14 augustus was het zover en kwam Stenice twee keer optreden. Stenice bestaat uit Bea Stegeman, 
Roland van der Horst en Pim Stegeman. Ze speelden akoestische muziek van de Westcoast met twee gitaren en 
meerstemmige zang. Zaterdagmiddag 18 september kwam Mister Mister twee keer optreden. Marq en Jake vormen 
samen een complete band omdat ze piano spelen, drummen, gitaar spelen en beiden zingen. Hun repertoire is breed: 
soul, rock, pop, reggae: niets is ze te gek. Beide data hadden we geluk met het weer: prachtig zonnige dagen! 
De bezoekers -waaronder veel buurtgenoten- genoten enorm van de muziek: het was wel duidelijk dat wij niet de 
enigen zijn die dit echt missen. De toegang was een vrijwillige bijdrage voor de muzikanten, wij zorgden voor een 
drankje. Het was geweldig om dit te kunnen doen. De warme enthousiaste reacties van de bezoekers waren zo fijn!

Michel en Margien de Vries
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straat (centrumzijde) naar de Wapenrustlaan. Ook wordt 
de fietsoversteek over de Wapenrustlaan dan in twee 
richtingen uitgevoerd en sluiten we de verbinding via de 
Pomonalaan. Daarmee dwingen we meer fietsverkeer via 
de zijde Fortunalaan en de oversteek met VRI bij de Tol.

4. Laadpalen
Aan de Fortunalaan is er 1 geplaatst. (Daarnaast worden 
er aan de Linie, de Tol en het Anna Blamanplantsoen 
laadpalen geplaatst). 

Per september zijn de verkeerskundigen gestart met 
een nieuwe manier om bewoners te informeren bij de 
komst van een laadpaal. We kregen veel klachten van 
bewoners die niet geabonneerd zijn op de Staatscourant 
en niet doorhadden dat er een laadpaal voor hun huis 
kwam. Om dit te ondervangen plaatsen we tijdens de 
bezwarenperiode van het verkeersbesluit gedurende 
één week het onderstaande bord op de locatie van de 
laadpaal. Zo heeft iedereen de tijd om het bord te zien
en eventueel een vraag te stellen of een zienswijze in
te dienen.

5. Verkeer rond New York
In samenspraak met bewoners is er een ontwerp gemaakt 
voor het vergroenen van de tweedoorgangen langs het 
gebouw.

6. Verkeersanalyse Noorderlaan/Mariëndal
Geen nieuws te melden.

7. Onveilige oversteek het Sluisje/Zevenhuizenseweg
Geen nieuws te melden.

8. Verkeersituatie Lange/Korte Grafte
Wat is de oplossing? 

Ad 5 en 8. De doorsteken van de korte /  lange Grafte 
richting Baron Sloetkade worden fysiek afgesloten door 
het aanbrengen van groenvakken (en enkele paaltjes).

Inte Wassenaar

1. De aanleg van de tunnel Laan van Osseveld
Deze start begin 2022 en heeft grote invloed op de 
verkeersafwikkeling op de Zutphensestraat en Deventer-
straat. Er is voor dit project een website ingericht waarop 
alles te volgen is: www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld

2a. Fietsoversteek Wapenrustlaan (Aldi)
Na het ongeval met een fietser heeft de buurt een petitie 
aangeboden aan de gemeenteraad. Onze verkeerskundige 
heeft een advies uitgebracht, met een aantal oplossingen 
om de verkeersveiligheid op deze locatie direct te verbe-
teren. Vanwege het goede groeiseizoen van het groen 
ontnamen de hagen het zicht. Deze hagen zijn inmiddels 
gesnoeid, waardoor het zicht verbeterd is. Ook zijn extra
waarschuwingsborden geplaatst. En wordt extra markering 
aangebracht, waaronder bliksemmarkering op het wegdek.

 

2b. Fietsoversteek Wapenrustlaan (Latonalaan)
Om het beoogde voorstel te realiseren is een bedrag van 
ca. € 100.000,- nodig. Nog niet haalbaar.

3. Herinrichting Molenstraat
Wordt dit jaar mee begonnen.

Ad. 2a, 2b en 3. Bedoeling is dat er bij kruispunt de Tol 
een aparte rechtsaffer komt voor verkeer vanaf Deventer-

Overzicht lopende verkeersprojecten in onze wijk

Hier is een laadpaal gepland
Meer weten? Zie www.apeldoorn.nl/verkeer

Vuurwerkverbod in Apeldoorn
Het duurt nog even, maar aankomend oud en nieuw wordt de eerste jaarwisseling zonder consumenten-
vuurwerk. Want oudejaarsvuurwerk is er dit jaar niet bij. Consumenten mogen komende jaarwisseling 
in Apeldoorn geen vuurwerk afsteken. Ook carbid schieten is niet toegestaan. Na een bijna twee jaar 
durende discussie heeft de gemeenteraad dit besluit afgelopen juli genomen. Alleen fop- en scherts-
vuurwerk mag je afsteken. Dit zijn bijvoorbeeld sterretjes, fonteintjes en knalerwten. Op de verpakking 
staat ‘categorie F1’. Al het andere vuurwerk is rond de jaarwisseling verboden. Het aansteken van een 
vuurkorf met oudjaar is wel toegestaan. Voor meer info: www.apeldoorn.nl/jaarwisseling



Kijk voor de spelregels van de Laagsteprijsgarantie op Jumbo.com

Jumbo is 
de Goedkoopste
Bij jou in de buurt!

Dankzij onze Laagsteprijsgarantie weet 

je zeker dat je nooit te veel betaalt 

voor je dagelijkse boodschappen. 

Daar kun je op vertrouwen.  En mocht 

je toch nog ergens anders in de buurt 

een artikel tegen een lagere vaste prijs 

vinden? Dan passen wij die prijs aan 

en krijg je dat arikel gratis. 

Zo is én blijft Jumbo elke dag 

Euro’s Goedkoper

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

Wiegmans
Apeldoorn, Korianderplein 61
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Bent u al lid van DE Wijkraad Welgelegen?
Voor slechts € 6,- per jaar steunt u de werkzaamheden en activiteiten van de wijkraad onder andere voor een veiligere, 

schonere en leefbaardere wijk. Lid worden kan heel eenvoudig door € 6,- te storten op IBAN: NL22 SNSB 0859 2402 15
ten name van ‘Wijkraad Welgelegen’ onder vermelding van uw postcode plus huisnummer. Bij beëindiging hoeft u uw 

lidmaatschap niet op te zeggen, als de betaling stopt eindigt het lidmaatschap vanzelf. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Tip: wat speelt er in uw buurt?
Wilt u op de hoogte blijven van publicaties onder andere over verkeersbesluiten, bouwplannen en vergunningen bij u
in de buurt? Meld u zich dan aan bij: www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
Dan wordt u vervolgens per mail op de hoogte gehouden van berichten die gepubliceerd worden over zaken binnen de 
straal die u zelf vanaf hun huisadres opgeeft.

Deze luchtfoto ontvingen wij van Wim van Straten uit Apeldoorn. Hij heeft zweefvliegen als hobby, bovenstaand een 
recente foto waarop onze wijk mooi in beeld is gebracht. De komende edities zullen we vaker luchtfoto’s van hem plaatsen.



Nieuwbouw zes luxe villa’s in het 
hart van Welgelegen
De verkoop is inmiddels van start gegaan. Belangstellenden voor 
de nieuwbouw van zes luxe woonwerkvilla’s kunnen zich bij de 
opdrachtgever melden. Op de plek van het nieuwbouwproject 
Welgelegen tussen de burgemeester jhr. Q. van Uffordlaan en het
Kanaalpad lag ooit het prachtige landhuis van admiraal J.H. van 
Kinsbergen. 

Het ontwerp van de villa’s op kavels van ca. 260 m2 is kubistisch.
De buitenruimte is zo ontworpen dat het groen doorloopt tot de
woningen. Architect: Palazzo / Opdrachtgever: Bemog Projectont-
wikkeling en Koopmans TBI / Aannemer: Nikkels Bouwbedrijf B.V. 
Meer weten? Kijk dan op www.welgelegenapeldoorn.nl
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fotograaf Patrick Oosterman 
De foto op de voorpagina van dit magazine is gemaakt door de Apeldoornse fotograaf 

Patrick Oosterman vanaf de 10e verdieping van het balkon in ‘het Potlood’ aan het 

Apeldoorns Kanaal. In zijn vrije tijd gaat hij graag met zijn camera op pad om bijzondere 

plekken te bezoeken en mooie plaatjes te schieten. Hij fotografeert het liefst bij avond-

licht. Omdat de foto’s van onze wijk zo mooi zijn delen we ze hier graag met u.



Hoogste punt MCX nieuwbouw bereikt
Inmiddels is de nieuwbouw van het MCX-kantoorgebouw aan de Deventerstraat 
flink op stoom want de gehele staalconstructie staat en daarmee is het hoogste 
punt bereikt. Het is een imposant geraamte dat met haar indrukwekkende hoogte 
al heel wat bekijks heeft getrokken. De verdiepingsvloeren worden nu gestort 
en na het drogen van het beton kan in november het dak worden aangebracht. 
Als de rest van de bouw volgens schema verloopt kunnen de medewerkers in het 
voorjaar op hun nieuwe werkplek aan de slag.

Bij Samen055 kunt u terecht met vragen op het gebied van welzijn, opgroeien
en opvoeden, werk en geld of zorg. Medewerkers van Stimenz, MEE, Don Bosco, 
Zuid doet Samen, het CJG en de gemeente staan klaar om u te ondersteunen.

Inloopmomenten
Vanaf oktober kunt u zonder afspraak binnenlopen op één van de Samen055
locaties. Voor mensen uit Welgelegen is de dichtstbijzijnde aan de Zilverschoon 4: 

Maandag van 14:00 tot 16:00 uur

Dinsdag van 10:00 tot 14:00 uur

Donderdag van 10:00 tot 12:00 uur

Er zitten mensen voor u klaar, ze helpen u graag!

SAMEN055 locaties voor hulp

Kerstboom ophalen
Ook in 2021 worden de kerstbomen weer
gratis opgehaald. Kijk voor meer informatie
op de website www.circulus-berkel.nl

Maatschappelijke ontwikkeling, waar gaat dat over?
De raadswerkgroep Maatschappelijke Ontwikkeling wil graag van Apeldoorners weten hoe zij denken over welzijn 
en maatschappelijke ontwikkeling. De werkgroep onderzoekt wat de gemeente de komende jaren het best kan doen
om bijvoorbeeld jeugdhulp, thuiszorg en zelfredzaamheid van Apeldoorners te verbeteren. Vroeger noemden we 
dat ‘welzijnsbeleid’. Heeft u een ideeën of wilt u uw verhaal kwijt? Mail dan naar welzijn@apeldoorn.nl 
Grijp uw kans, laat u horen! www.apeldoorn.nl/welzijn

Houd uw buurt netjes
Vriendelijk verzoek om de tussen- en achterpaden bij uw huis onkruid vrij te houden,
het ziet er soms niet uit en het is maar even werk om het bij te houden. Ook overhangend 
groen verdient een snoeibeurt.

Oproepje met het vriendelijke verzoek om overhangend groen en onkruid
nabij uw schutting of achterpad te verwijderen, het houd uw buurtje schoner
en het geheel ziet er netter uit. Ook zoek ik nog een collega schouwer, iets voor u? 
Ik vertel u er graag meer over.

Theo Boerkamp, schouwer Welgelegen
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Deventerstraat 2 10 ,  7 32 1  DB Apeld o orn
Tel (055)  7 3 7  0 0  3 8  -  info @fijngenieten.nl
kijk o ok eens op f ijngenieten.nl

Fijn Genieten is a way of living

STYLINGADVIES 
VO OR BINNEN, 
BUITEN EN
LEKKER LEVEN

Fijn genieten met familie en vrienden in een 
inspirerende omgeving. Dat is wat we allemaal 
graag willen. Bij Fijn Genieten wordt dat 
werkelijkheid. Of het nu gaat om een warm 
interieur, een knus hoekje in de tuin, 
sfeervolle planten en potten of bijzondere 
eyecatchers voor binnen of buiten: alles is 
mogelijk. Wij denken met u mee en ons creatieve 
brein maakt er altijd een persoonlijk en origineel 
advies van. Fijn Genieten is expert in lekker leven 
en beleven.

iedere dag geopend van 9  uur –  20  uur
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De zaak ligt net iets buiten onze wijkgrenzen, oftewel 
aan de rand van onze wijk maar voor wie wil genieten 
telt geen grens. Fijn Genieten zit er inmiddels al weer 
vier jaar en het bedrijfspand achter hun woonhuis is door 
eigenaar Michiel van den Bosch zelf helemaal verbouwd 
en ingericht met eigentijdse decoratieve spullen. Met zijn 
vrouw Erika runnen ze samen ook nog Eetcafé Fijn in de 
binnenstad. 

Michiel heeft jarenlang ervaring met interieurontwerpen 
en sfeer maken zit in zijn DNA. Hij komt graag bij mensen 
op bezoek voor het geven van interieuradvies. En op ver-
zoek zorgt voor bijzondere interieurelementen, daarvoor 
heeft hij een groot netwerk van creatieve specialisten. 

Fijn Genieten, wie wil dat niet?
Je kunt er terecht voor mooie dingen voor je huis en 
tuin zoals bijvoorbeeld een mooie tafel, aparte stoelen, 
opvallende beelden of een speciale krans, bijzondere
blikvangers voor tuin, balkon of woonkamer. De zaak 
heeft ruime openingstijden en is dagelijks geopend van 
09.00 tot 20.00 uur. Dat kan ook handig zijn om nog een 
lastminute cadeau te scoren. Je kunt de producten ook 
via de webshop bestellen.

Nieuwsgierig geworden?
Bezoek de showroom aan de Deventerstraat 210 om 
volop inspiratie op te doen.

www.fijngenieten.nl

Historische wandelroute door Welgelegen in de maak
In het kader van de ontwikkeling van het ‘Wandelnetwerk’ heeft de gemeente Apeldoorn de ontwikkeling van
wandelroutes uitbesteed en het Routebureau Veluwe. Dit projectbureau is inmiddels bezig met de uitrol van de
wandelroutes te beginnen in het buitengebied van Apeldoorn. Naar verwachting medio 2022 komt het stedelijk 
gebied – waaronder Welgelegen – aan bod. Wijkvertegenwoordigers Folkert Bruining en Theo Boerkamp hebben 
hiervoor inmiddels al veel voorwerk verricht en een aantrekkelijke route uitgezet die o.a. langs historische plekken
en kunstwerken in onze wijk voert. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, wordt vervolgd dus.

Zie ook:  Wandelnet.nl (Apeldoorn te Voet) en planner.routesopdeveluwe.nl

Bouwstop pand Molenstraat 1 10
De bouwkavel op de hoek van de Molenstraat - Spoorbrugweg ziet er 
helaas al jaren uit als een rotte kies in de wijk. Naar verluidt is de zaak 
voor de rechter omdat er een langslepend conflict is tussen opdracht-
gever en bouwer Gelderland Bouw B.V. over de kelder.

17Infomagazine
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Bel voor vragen 0342 220 520 of mail naar info@loofl es.com

In het pand zijn de volgende 
opvangvormen aanwezig:
 Kinderdagverblijf
 Kinderdagverblijf+
 Peuteropvang
 BSO
 BSO+

Nieuwe locati e 
Deventerstraat

Wat is er fi jner voor je kind dan relaxen met leeftijdgenootjes na 

een drukke dag op school. Door de kleine groepen hebben wij 

aandacht voor ieder kind. Bij ons op de BSO en BSO+ creëren we 

ruimte om de eigen talenten te ontdekken.

Samen met de kinderen worden de middagen ingevuld.

Lekker buiten spelen, nieuwe activiteiten ontdekken, lekker 

lezen of samen koken. Plezier staat voorop!

Aandacht voor ieder kind

reanimatie en AED-cursus in de wijk
Samen met andere cursisten oefent u alle reanimatie-
stappen op oefenpoppen en leert u een AED bedienen.
Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat. 

Bij HartslagNu.nl kunt u zich aanmelden met dit certi-
ficaat, het alarmeringsnetwerk voor burgerhulpverleners
bij reanimatie. U kunt bij reanimatie het verschil maken!

Eind oktober zijn in de Hertog van Gelreschool aan de 
Morellenlaan de reanimatiecursussen van start gegaan. 
Hiervoor hebben dertig wijkbewoners inclusief enkele 
personeelsleden van de school zich aangemeld. Inmiddels 
zijn er 216 geregistreerde hulpverleners in onze wijk.

Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Direct starten 
met reanimeren en het aansluiten van een AED redt levens. 
Maar hoe doe je dat? In de cursus komt aan bod:

hoe u hartstilstand herkent
wat u dan als eerste doet
hoe u de hartmassage doet
waar u de borstcompressie doet
hoe u een AED aansluit
hoe u een AED bedient

www.mmst.nl

veilige wijk

Stoeptegel los? Meld het bij de Buitenlijn
Ligt er bij u in de straat een stoeptegel los, werkt een lantaarnpaal niet of is er iets vernield? Meld het bij de Buitenlijn.

U kunt een melding doen via telefoonnummer 14 055 of via www.apeldoorn.nl/buitenlijn
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Politie nieuws

 

Wat kunt u zelf doen?
Wanneer uw bank u ongevraagd en onverwacht belt 
en u snel actie moet ondernemen (bijvoorbeeld om uw 
geld veilig te stellen), vraag dan naar de naam en het 
personeelsnummer van de medewerker. Hang op zodra 
u de naam en het personeelsnummer heeft genoteerd. 
Laat u niet wijsmaken dat het een zeer dringende 
noodsituatie zou zijn. Bel daarna uw bank zelf terug via 
een openbaar, officieel telefoonnummer dat u zelf heeft 
opgezocht, bijvoorbeeld via de website van uw bank, 
internetbankieren, in de mobiele app van uw bank of
op een bankafschrift.

Bel uw bank nooit terug op een telefoonnummer dat u 
heeft ontvangen via sms, WhatsApp, e-mail of dat eerder 
aan de telefoon aan u is doorgegeven. De beller kan een 
oplichter zijn geweest en een tekstbericht kan vervalst zijn.
Wanneer een oplichter u belt, kan het lijken alsof dat 
gebeurt vanaf het officiële telefoonnummer van uw bank. 
Wanneer u zelf het officiële telefoonnummer van uw bank 
belt, dan krijgt u gelukkig altijd uw echte bank aan de lijn.

Met vriendelijke groet,
Niels van der Klauw
Wijkagent Welgelegen/Osseveld-West

Op vrijdag vrij
Politie l Eenheid Oost l Team Apeldoorn
Bezoekadres: Europaweg 79, Apeldoorn
Postadres: Postbus 618, 7336 AK Apeldoorn

Wat is bank-aan-huis-oplichting?
Een oplichter belt u en doet zich voor als iemand van uw 
bank. Het telefoonnummer waarmee de oplichter u belt, 
kan het echte nummer van uw bank zijn, maar is het niet. 
Dit wordt Spoofing genoemd.

De nep-bankmedewerker maakt u eerst bang met een 
smoes door bijvoorbeeld te zeggen dat er een verdachte 
grote betaling vanaf uw bankrekening is gedaan, dat 
uw computer niet meer veilig is of dat uw betaalpas of 
inlogapparaatje vervangen moet worden. Daarna maakt 
de nep-bankmedewerker u wijs dat iemand van de bank 
bij u thuis moet langskomen om de problemen op te
lossen of om uw betaalpas of inlogapparaat op te halen.
U kunt niet zelf naar een bankkantoor komen, zogenaamd 
vanwege corona of om een andere reden.

Tenslotte komt er inderdaad een nep-bankmedewerker bij 
u aan huis om zogenaamd samen met u uw bankrekening 
te beveiligen of om uw betaalpas of inlogapparaatje en 
uw pincode op te halen. De oplichter aan de voordeur 
kan zich onder anderen voordoen als een zorgcoach, 
seniorencoach of koerier van de bank.

Soms vraagt de oplichter dat u uw pincode via een website 
zelf wijzigt. De oplichter vraagt ook vaak dat u eerst zelf 
uw bankpas doorknipt. Ook dit zal uw bank nooit van u 
vragen. In werkelijkheid kunnen de oplichters uw bank-
rekening leegroven. Dit doen ze via een meegebrachte 
computer, op uw eigen computer of met uw betaalpas 
of inlogapparaatje en pincode. Als de betaalchip (het 
goudkleurige vierkantje op uw pas) niet doormidden is 
geknipt dan kan een oplichter met een doorgeknipte 
betaalpas nog steeds internetbankieren of geld opnemen 
bij een geldautomaat.

De oplichter weet vaak veel persoonlijke, vertrouwelijke 
informatie over u, zelfs het actuele saldo op uw bank-
rekening en de laatste betalingen die u heeft gedaan. 
Daarmee kan de oplichter u overtuigen dat u met een 
echte bankmedewerker spreekt. Ze kunnen u ook eerder 
via zogeheten Phishing ongemerkt hebben misleid om 
inzage te krijgen in uw bank- en betaalgegevens.

De laatste tijd zien we in Nederland een toename van bank-aan-huis-oplichting! 

IN MEMORIAM 
In augustus bereikte ons het verdrietige bericht dat Jo Kruitbosch, een van de initiatief- 
nemers van de Wijkraad Welgelegen, onverwacht is overleden. Jo was een vrouw met 
het hart op de juiste plaats. Heel betrokken bij haar omgeving. Het speelveldje aan de 
Lange Grafte had zij graag nog opgeknapt zien worden. Laten we dat met elkaar gaan 
vormgeven ter nagedachtenis aan deze bijzondere vrouw. 

Wij wensen Gerrit Kruitbosch en de familie heel veel sterkte. 

Bestuur wijkraad Welgelegen
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Baron Sloetkade 105
7321 ZR Apeldoorn
T 055 - 201 04 02
www.apotheekoosterwelgelegen.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 18.00 uur

Apotheek Ooster-Welgelegen is onderdeel van  

GZCentrum Welgelegen

alphega
apotheek
Ooster-Welgelegen

Burg. Jhr. Q. v. Uffordlaan 57

24 smaken zelf ambachtel�k bereid �s

Kanaal Noord 152, 7322 AC Apeldoorn
Telefoon 055 - 367 17 46

apeldoorn@stappenbelt.com

www.stappenbelt.com

H!PP
TWEEDEHANDS MERKKLEDING

Asselsestraat 67 - Apeldoorn
055 - 73 700 73

www.wijzijnhipp.nl

BonBonSpecials}
} Handgemaakte Chocolade thuis bezorgd }

Marjanne Deelen

Plantsoen Welgelegen 20
7321 ZB  Apeldoorn
   06 301 06 402

 
www.bonbonspecials.nl
info@bonbonspecials.nl

Gezocht: 
een 2e Schouwer 
Wilt u zich inzetten voor de kwaliteit 
van wonen en leven in het noorde-
lijke deel van onze wijk Welgelegen? 
Meld u dan aan. Hulp is welkom! 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij onze 
1e schouwer: Theo Boerkamp 06-15304923 
of tboerkamp@hetnet.nl

Gaat u ons helpen?

Accountants & Bedrijfsadviseurs

AACCLiever professioneel uw 
belastingaangifte doen?

AACC adviseert en ondersteunt 
u met uw aangifte.

Kijk op aacc.nu of bel 
055 - 368 55 55

Vaste waarde voor elke ondernemersfase

adv_126x52_belastingaangifte_aacc.indd   1 25-09-2020   10:28

055 3030628

Wij kunnen u prijsvriendelijk helpen!
Neem vrijblijvend contact met ons op en
wij bespreken graag onze mogelijkheden.

BENT U SENIOR EN HEEFT
U KLUSSEN IN DE TUIN

OF IN/OM UW HUIS WAAR
U TEGEN OP ZIET?

Of kijk voor meer informatie op www.dienstenvoorthuis.nl
Of stuur een mail naar info@dienstenvoorthuis.nl



Zaterdag 13 november 2021: AANKOMSt Sinterklaas in Apeldoorn
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Graffiti artiesten uit binnen- en buitenland kwamen 
begin oktober bijeen om de fietstunnel aan de rand 
van onze wijk, bij de Voorwaarts op te knappen.

Het was officieel de 2e editie van Street Art & Graffiti 
Jam georganiseerd door GIGANT Apeldoorn en Astrant 
Ede. Het eindresultaat is in de tunnel te bewonderen.

De fietstunnel is
onlangs opgeknapt 

Dinsdag 14 december 2021  Informatieavond Wijkraad Welgelegen

Woensdag 16 maart 2022  Gemeenteraadsverkiezingen

Kijk voor actueel nieuws op www.sintinapeldoorn.nl

Agenda - evenementenkalender

Begin oktober zijn er nieuwe netten gemonteerd in
de doelen in het Ledaplantsoen zodat de kinderen
er weer heerlijk kunnen voetballen.

Doelnetten vervangen

Het bedrijf e-Traction huurt sinds kort bedrijfsruimte
in de voormalige busremise aan de Wapenrustlaan.
Hoe toepasselijk want het bedrijf ontwikkelt elektrische 
wielaandrijvingen en bouwt (stads)bussen en vracht-
wagens om. De hoofdvestiging van het bedrijf zit aan 
de Watermanstraat in Apeldoorn.

e-Traction

Initiatievenmakelaar
De gemeente Apeldoorn heeft sinds enige tijd een initiatievenmakelaar omdat ze het belangrijk vindt dat waardevolle 
initiatieven waar onze stad beter en socialer van wordt van de grond komen. Meri Ismirowa neemt deze rol op zich en 
wil u hierbij graag helpen. Zij is te bereiken via initiatievenmakelaar@apeldoorn.nl of via telefoonnummer 14055.
Zie: www.apeldoorn.nl/inwonersinitiatieven

De wijkraad wenst u

   alvast fijne feestdagen.
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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

V
E
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R

W
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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!

Zaterdag 18 september 2021 was het weer World Cleanup Day, tijdens
deze wereldwijde opruimactie hebben mensen in de wijk samen met
mensen in 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt geven.

Zaterdag 13 november en zaterdag 11 december 2021
zijn ook opruimdata, noteer ze alvast in je agenda.

Helpt u mee onze wijk netjes en opgeruimd te houden?!
Hesjes, grijpers en afvalzakken zijn op aanvraag beschikbaar.

Schoonmaakdagen

schone wijk

zuivelfabriek Mariendaal
De Apeldoornse zuivelfabriek Mariendaal plaatste bij garage 
Steenbergen aan de Deventerstraat / hoek Weidestraat bij wijze 
van proef deze melkautomaat. Na inworp van een kwartje ontving 
men een halve liter gekoelde melk.

Foto juni 1959.

historische wijk
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Wijkraad Welgelegen 
Bestuur
voorzitter: Wiard Ruisdonk Rozebottellaan 21 055-3663979  

secretaris: Lex van der Heide  Kersenlaan 53 06-10343997

penningmeester: Marcel Hassink Baron Sloetkade 303 06-23139469
   mhassink6@gmail.com

leden: Yvonne Eshuis Kersenlaan 80 06-36501118

  Harco Klunder Vulcanusstraat 25 055-3666315 

  Inte Wassenaar Herculesstraat 21 055-3663836

Vaste adviseurs Henk de Boer Minervalaan 39 055-3669522

  Theo Boerkamp Atlasstraat 5 06-15304923
   @: tboerkamp@hetnet.nl

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

Schouw Theo Boerkamp Atlasstraat 5 06-15304923

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

redactielid: Koos Meijerink Heliosstraat 24 06-18225107

bezorging:  Henk Adelerhof Frambozenlaan 28
   7322 TK Apeldoorn  
   @: Henk.Adelerhof@gmail.com

www.wijkraadwelgelegen.nl 

Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram:

 @Welgelegen055      Wijkraad Welgelegen      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 voorjaars-
nummer: 15-01-2022.

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.

Colofon

Wie verdient er een bloemetje?
Weet u iemand die zich inzet voor de buurt of buurtbewoners, 
geef het aan ons door! Aanmelding via: yeshuisw57@gmail.com

   

  AED-locaties Welgelegen
Tandartspraktijk H. Vos, Lange Grafte 10
Baron Sloetkade 269-275 (gebouw London) 
Baron Sloetkade 105 (gezondheidscentrum) 
Quarles van Uffordlaan (gebouw De Hofboog)
‘t Pannekoekhuis, Deventerstraat 172-174
Cafetaria Oliver, Trekweg 48
Pluviusstraat 1
Spoorbrughof 8
Deventerstraat 108-110
Kersenlaan 53
Morellenlaan 47

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, Deventerstraat en 

 de Molenstraat.

 C Welgelegen-Zuid bevindt zich tussen 
het kanaal, de spoorlijn, de Zutphense-
straat en de Molenstraat.



Deventerstraat 67
7322 JK Apeldoorn
055 - 5222277
goos@goos.nl

Remi Goos
06 - 52545906
remi@goos.nl

Dirk-Jan van Woerden
06 - 38942693
dirkjan@goos.nl

WWW.GOOS.NL

ALS BESTE GETEST DOOR 
OPDRACHTGEVERS! (bron: Funda.nl)

HUIS VERKOPEN?

Wanneer je overweegt om je huis 
te verkopen, heb je waarschijnlijk 
nogal wat vragen. GOOS biedt 
een gratis waardebepaling
aan! Tijdens dit vrijblijvende 
gesprek beantwoorden wij al je 
vragen.
Maak nu een afspraak met 
het makelaarskantoor dat ruim 
30 jaar ervaring heeft in de regio 
Apeldoorn en Epe.

TAXATIE NODIG?

Om je hypotheek te verhogen? 
Voor de aankoop van je nieuwe 
woning? Om bezwaar te maken
tegen de WOZ-waarde en/of 
andere belasting zoals de erf-
belasting? Wij beschikken over 
beëdigde makelaars die jouw op-
dracht tot taxatie snel en deskun-
dig verzorgen. O.a. voor elke 
vorm van hypotheekaanvraag. 
Onze taxatierapporten worden 
door alle banken en erkende geld-
verstrekkers geaccepteerd.

HUIS AANKOPEN?

Schakel ons in bij de grootste 
aankoop van je leven!
Realistische advisering bij de 
aankoop van vastgoed is ons 
dagelijkse werk. Onze jarenlange 
ervaring en onderhandelings-
technieken stellen wij graag ter 
beschikking. Wil je meer info,
maak een afspraak!

Waardering 8,8 verkoopmakelaar en 9,1 aankoop- 
makelaar! De makelaar met de meeste beoordelingen 
in de regio Apeldoorn. 

ZET UW WONING TE KOOP 

BIJ DE MAKELAAR MET DE MEESTE 

ERVARING IN WELGELEGEN!

Recent verkocht in Welgelegen en directe omgeving: Baron Sloetkade (2), Burg. Jh. Q. van Uffordlaan, 
Deventerstraat, Frambozenlaan (2), Kersenlaan, Ledaplantsoen (3), Mispellaan, Morellenlaan, 
Oosterlaan (2), Oud-Veldzichtlaan & Trekweg (3). 
BEL NU VOOR EEN VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING 055-522 2277.  


