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Van de voorzitter
Allereerst wensen wij u allen een mooi maar vooral gezond 2021 toe. Waarbij we corona met elkaar 
er onder krijgen en we elkaar weer live mogen bezoeken, ook in grotere groepen. Waarin we onze 
dierbaren weer mogen knuffelen, weer kunnen gaan dromen over reizen die we mogen gaan onder-
nemen. Waarin de winkels, restaurants, bioscopen en musea en zo weer open gaan. Afgelopen jaar 
hebben we vanwege de coronasituatie geen Algemene Leden Vergadering (ALV) kunnen houden. 
We hadden het afgelopen jaar vooral digitaal contact met bewoners, onze bestuursleden en de gemeente. We hopen dan 
ook echt dat we dit jaar in april met de wijkbewoners live bij elkaar kunnen zijn. Als dat alsnog niet blijkt te kunnen gaan 
bekijken of we een online ALV kunnen organiseren. Geeft U zich wel vast op? Elders in ons magazine leest u er meer over.  

Vanuit de leefbaarheid is zeker ook veiligheid speerpunt binnen ons wijkraad. We zijn er trots op dat we afgelopen jaar 
daarin hebben kunnen bijdragen door drie AED’s te plaatsen. U vindt ze bij snackbar Oliver, het Pannenkoekenhuis en in 
de Pluviusstraat 1. Met het plaatsen van deze apparaten zijn we er nog niet. Uiteindelijk gaat het om het juiste gebruik 
op het moment dat het nodig is. Dit jaar worden er nog twee geplaatst en gaan we werken aan het verbreden van kennis 
om het gebruik optimaal te stimuleren.

We hebben dit jaar nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, daar zijn we erg blij mee. Betrokkenheid voor onze 
wijk kunnen we alleen voor elkaar en met elkaar, daarbij is alle hulp welkom. In de loop van dit jaar zal ik als voorzitter 
aftreden vanwege een verhuizing buiten de wijk. Ook de huidige penningmeester heeft aangegeven, na jarenlange 
betrokkenheid bij de wijkraad, te willen stoppen.

Na jarenlange discussie is burgerparticipatie nu een feit. Dit betekent voor ons als wijkraad in ieder geval een flinke 
korting op onze subsidie. We gaan met behulp van de sponsoren en de ledenbijdrage door met het Informatie Magazine. 
De bestuursvergoedingen hebben we moeten halveren. De missie voor ons als wijkraad blijft onveranderd gaan om de 
leefbaarheid van onze mooie wijk. We willen u erop attent maken dat er voor u als bewoner meerdere mogelijkheden 
zijn om te participeren rechtstreeks richting de gemeente. Met de burgerparticipatie is er ruimte gekomen voor andere 
participanten dan alleen de wijk- en dorpsraden. Onze oproep aan u: maak daar gebruik van! Zo is er geld beschikbaar 
voor specifieke initiatieven en heeft de gemeente een initiatievenmakelaar daarvoor benoemd. Uiteraard blijven wij als 
wijkraad ook graag met u samen optrekken richting de gemeente waar het gaat om de leefbaarheid van onze wijk.

Fransje Vrancken

Uitnodiging (online) Algemene LedenVergadering  
Deze vergadering wordt gehouden op: dinsdag 20 april 2021, aanvang 19.30 uur
Als het vanwege corona nog niet op een locatie kan, doen we het online via Teams.

De agendapunten zijn:
• Opening en mededelingen
• Verslag vergadering ALV 2020
• Secretarieel jaarverslag 2020
• Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021
• Verslag kascommissie
• Goedkeuring jaarstukken en décharge van het bestuur
• Benoeming nieuwe bestuursleden

Het voorstel is de heren Lex van der Heide te benoemen 
als secretaris en Wiard Ruisdonk als bestuurslid met een 
algemene taak. Omdat Fransje Vrancken dit jaar gaat 
verhuizen wordt Wiard Ruisdonk voorgedragen als 
nieuwe voorzitter.

• PAUZE  
• Stand van zaken burgerparticipatie,  
 Lex van der Heide, secretaris wijkraad Welgelegen
• Speerpunten wijkraad 2021, 
 Harco Klunder, bestuurslid wijkraad Welgelegen
• Gebiedsmonitor en Vitaliteitsagenda, 
 Astrid Willemsen, stadsdeelmanager Noordoost 
 gemeente Apeldoorn
• Rondvraag
• Sluiting

Het jaarverslag 2020 (secretarieel en financieel) staat in dit magazine
en is ook op onze website gepubliceerd. 

Wilt u deelnemen aan de (online) ledenvergadering? 
Meld u aan via: www.wijkraadwelgelegen.nl of secretaris@wijkraadwelgelegen.nl 
Wilt u ervoor zorgen dat uw opgave vóór 10 april bij ons binnen is.
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dat in 2020 onder andere Astrid Willemsen, Almer de Jong  
en Marcel Keurhorst. In de loop van 2020 hebben we een 
nieuwe wijkagent mogen verwelkomen: Niels van der Klauw.  

6.  Activiteiten en projecten 
De wijkraad heeft zich in 2020 bezig gehouden met een 
aantal activiteiten/projecten. Deels was dit een ‘overloop’ 
van projecten die in eerdere jaren al waren gestart.

Projecten gestart vóór 2020
•  Fietsroute vanaf de Freule richting Halstraat
 Status: Afgerond. De gemeente heeft een nieuw fietspad 

aangelegd op de plaats van het voetpad. Het voetpad 
is verplaatst richting gebouw Parijs. Verder heeft de 
gemeente een prachtige groenvoorziening aangelegd. 
De boom is gespaard en er is meer groen gekomen.

•  Burgerparticipatie
 Status: De bijzondere positie van de wijkraden en 

dorpsraden is komen te vervallen. De gemeente beweert 
dat het geen bezuiniging is, maar de wijkraad ziet dat 
anders. Toch is geen enkele belemmering om ons in 
te zetten voor de bewoners. We zijn geen verlengstuk 
van de gemeente en ook zonder subsidie hebben we 
bestaansrecht.

•  Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen
 Status: Hoewel de wijkraad de ontwikkelingen volgt, 

speelt zij nu geen actieve rol.

•  Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor
 Status: de gemeente heeft geluisterd naar de wijkraad en 

wil samen met ons de informatievoorziening verbeteren. 
De spoorbelasting is behoorlijk afgenomen en als de 
betuwelijn beter aansluit op het Duitse achterland dan 
zal het vervoer drastisch afnemen. De wijkraad houdt het 
in de gaten.

•  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 aan-
dacht van de stadsdeelmanager gebracht. Welgelegen  
is opgenomen in de wandeling.

•  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. 
 De gemeente heeft een nieuw plan gemaakt. 

•  Parkeerproblematiek Minervalaan en omliggende
 straten
 Status: Probleem lijkt onder controle.

1.  Inleiding 
Welgelegen is een wijk tegen het centrum van Apeldoorn 
aan. Dit zie je aan bebouwing. Alle lege plekken worden 
zo snel mogelijk volgebouwd en er blijft weinig ruimte 
over voor groen. 

Ondanks alle coronaperikelen kijken we terug op een 
vruchtbaar jaar waarin we vijf AED’s hebben aangeschaft 
om de veiligheid in de wijk te verhogen.

Helaas hebben we moeten besluiten om de ALV niet door 
te laten gaan. We willen hem dit jaar wel organiseren, 
maar waarschijnlijk zal dit in een digitale omgeving zijn.

2.  Bestuur 
Het bestuur is in 2020 van samenstelling veranderd.

Folkert Bruining heeft ons helaas verlaten aan het eind 
van het jaar. Zijn plan was om na de ALV te vertrekken, 
maar gelukkig heeft hij daarmee gewacht tot 1 oktober. 
Hij laat een zeer goed georganiseerd secretariaat achter.

Er heeft zich ook weer nieuw bloed aangemeld. Hier zijn 
we heel blij mee. Lex van der Heide gaat binnenkort het 
secretariaat overnemen en Wiard Ruisdonk is ook een 
goede aanwinst. We hopen deze heren alsmede Inte 
Wassenaar en Harco Klunder in april te benoemen als 
bestuurslid.

Kees van Assenbergh heeft aangekondigd dat 2021 
zijn laatste jaar zal zijn en omdat de voorzitter Fransje 
Vrancken gaat verhuizen naar een huis buiten de wijk, 
gaan we dit jaar proberen de taken van voorzitter en 
penningmeester door iemand anders te laten vervullen.

3.  Vrijwilligers 
Een woord van dank gaat uit naar iedereen die zich in 
2020 actief heeft ingezet voor de wijk. Onze vrijwilligers 
zijn de oren en ogen van onze wijk, we kunnen niet zon-
der 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! 

4.  Leden 
In 2020 is het ledental toegenomen. 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 

Jaarverslag 2020 - voorzitter/secretaris wijkraad Welgelegen

Van het bestuur schone wijk veilige wijk leefbare wijk

Speerpunten wijkraad Welgelegen in 2021:
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bouw van een tunnel nabij winkelcentrum de Linie. 
De bewoners van de Zutphense straat verwachten hier 
overlast van. De wijkraad is een groot voorstander van 
de tunnel en hoop dat de overlast meevalt. We zullen 
dit blijven volgen.

• Voorkoming zwerfafval
 Status: we streven er naar om zwerfafval te voorkomen 

en pleiten daarom voor meer een grotere afvalbakken. 
In het kader van Apeldoorn Rein zijn er vrijwilligers 
actief die rommel opruimen. Een voorbeeld is Theo 
Boerkamp. Het bestuur heeft hem ook een dagje gehol-
pen, maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de 
burgers zelf. Vaak zien we dat vuilnisbakken wel worden 
gebruikt, maar slechts wekelijks worden geleegd en dat

 de hoeveelheid vuilnisbakken verder afneemt. Het doel 
van de wijkraad is om de gemeente van gedachten te

 laten veranderen en hopelijk nemen mensen hun rommel 
mee naar huis als ze iets kwijt willen.

Schouw openbare ruimte 
Zoals ieder jaar is er in 2020 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 onder meer geleid tot 
verplaatsen van een enorme hoop stenen op de Dianalaan.

•  Afval problematiek Korte Grafte
 Status: Geen verbetering m.b.t. ‘dumping’ afval 

naast (volle) PMD-container. Wellicht verbetering bij 
vervanging door container voor restafval.

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

Projecten gestart in 2020
• Plaatsing AED’s
 Status: De wijkraad heeft op drie locaties een AED laten 

plaatsen. Op de Pluviusstraat, bij het pannenkoekenhuis 
en bij een snackbar Oliver. Er zijn nog twee AED’s aan-
geschaft en we zijn nu bezig met het zoeken van een 
juiste locatie om er voor te zorgen dat de dekking in 
onze wijk goed blijft.

• Verkeer rond gebouw New York
 Status: Rond gebouw New York wordt gereden met 

auto’s over trottoirs. Dit was voorheen wel mogelijk 
maar nu is het niet meer de bedoeling. Voor de bewo-
ners van New York is dit vervelend, maar voor bewoners 
van andere appartementsgebouwen is het weer lastig 
dat ze via de Deventerstraat hun wijk moeten verlaten. 
Op 12 februari is er een bijeenkomst met de gemeente 
en een aantal betrokkenen.

• Tunnel bij de laan van Osseveld
 Status: Eind 2021 wil de NS in samenwerking met de 

provincie, het rijk en de gemeente beginnen met de 



De vergaderingen hebben tot maart plaatsgevonden in 
de Passe-Partout. Daarna veel online. Aan het eind van 
het jaar zijn we weer samengekomen op gepaste afstand.  
We willen in 2021 vaker kleine vergaderingen online 
doen.

8.  Tot slot 
Ook in 2021 zal de wijkraad zich actief inzetten voor de 
leefbaarheid van Welgelegen. Een belangrijk uitgangs-
punt 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, 3 januari 2021 

F. (Fransje) Vrancken, voorzitter
C.P. (Kees) van Assenbergh, waarnemend secretaris

Infomagazine 
De wijkraad heeft in 2020 drie keer een InfoMagazine 
uitgegeven. Steeds krijgt de wijkraad veel enthousiaste 
reacties van zowel bewoners, externe partijen en andere 
wijkraden. Het maken van dit magazine kost behalve tijd 
ook vrij veel geld, vandaar dat veel aandacht is besteed 
aan het werven van nieuwe adverteerders. 
Iets meer dan 50% van de kosten worden gedragen door 
de advertentie-inkomsten.

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. 

7.  Vergaderingen en bijeenkomsten 
Het bestuur is in 2020 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: 
• maandelijkse bijeenkomst met de stadsdeelmanager; 
• diverse bijeenkomsten over specifieke onderwerpen  

met diverse personen. 

komt het er op neer dat je ‘joggen’ combineert met het 
oprapen van zwerfafval. Zodat je goed bezig bent voor je
gezondheid en tegelijkertijd voor het milieu. In Apeldoorn 
is er een plogging team dat iedere derde zondag van de 
maand op pad gaat, van 10.00 tot 12.00 uur. Elke maand op
een andere locatie. Het is voor alle conditieniveaus geschikt,
van beginner tot goede getrainde hardloper.

Opruimdata 2021
13 februari, 20 maart (Landelijke Opschoondag), 10 april, 
8 mei, 12 juni, 10 juli, 14 augustus, 18 september (World 
Cleanup Day), 9 oktober, 13 november en 11 december.

Bekijk ook de Facebookpagina’s en websites:
www.zerowasteapeldoorn.nl en www.apeldoorn.nl/rein

Contactpersoon voor onze wijk op het gebied van afval  
is Harco Klunder.

De wijkraad streeft de vorig jaar gekozen drie belang- 
rijkste doelen na (zie magazine juni 2020):
1 - Een veilige wijk (o.a. verkeer)
2 - Afval en afvalbeleid (een schone wijk; leefbaarheid
 van de wijk)
3 - Sociale veiligheid/veilig wonen (verbinding in de wijk)

Een schone wijk
Vanuit het oogpunt van leefbaarheid streven we een 
schone wijk na. Veel mensen ergeren zich aan het zwerf-
afval op straat. Je kunt je er wel aan blijven irriteren maar 
nog beter is om er zelf iets aan te doen.
Het burgerinitiatief Zero Waste Apeldoorn houdt zich al
twee jaar bezig met allerlei opruimacties voor zwerfafval 
om ‘Heel Apeldoorn’ rein te houden. Maandelijks zijn er
schoonmaakwandelingen vanaf acht locaties in Apeldoorn.
Onder de noemer ‘Adopteer je straat’ kunnen wijkbewo-
ners zich aanmelden via zerowasteapeldoorn@gmail.com  
om een straat of buurt te adopteren om deze vrij te 
houden van afval. Meer dan honderd Apeldoorners 
hebben zich al aangemeld. Meedoen? Binnen enkele 
dagen ontvang je de benodigde spullen (gratis): hesje, 
afvalgrijper en afvalzakjes om zwerfafval op te ruimen. 
Stuur een mail naar: rein@apeldoorn.nl 

Ploggen 
Ploggen is de nieuwste trend, die uit Scandinavië afkom-
stig is (het woord is een samenvoeging van het Zweedse 
‘plocka up’ dat oprapen betekent en jogging). Kortgezegd 

Speerpunten Wijkraad Welgelegen in 2021
schone wijk veilige wijk leefbare wijk
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Helpt u mee Welgelegen
    schoon te houden?

Stemlocatie verkiezingen in Welgelegen
De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats 
op 17 maart 2021, 07.30 - 21.00 uur. 
Sporthal Welgelegen, Morellenlaan 47.
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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.

06 2145 8460
Zutphensestraat 50 Apeldoorn

contact@holtkampfinancieeladvies.nl    •    www.holtkampfinancieeladvies.nl

‘Eén aanspreekpunt voor al je financiële zaken’
Ik ben Arno Holtkamp, eigenaar 
van Holtkamp Financieel Advies 
in Apeldoorn. Met mijn allround 
advieskantoor geef ik je graag 
financieel advies, voor nu en 
voor later. 

 
Je kunt bij mij terecht voor:
• Particuliere (schade)verzekeringen
• Zakelijke schadeverzekeringen
• Hypotheekadvies
• Pensioenadvies
• Financiële Planning

Snel, persoonlijk en deskundig: dat kenmerkt 
mijn werk als onafhankelijk financieel adviseur. 
Dus wil je graag financieel advies, voor nu en 
voor later? Ik kom graag bij je langs voor een 
kennismakingsafspraak.

•  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 19 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
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Lasten en baten wijkraad Welgelegen
Lasten Rekening 2019   Begroting 2020 Rekening 2020   Begroting 2021

Personeelslasten € -    € -    € -    € -
Bestuursvergoeding € 5.375 € 8.800 € 7.025 € 3.750
Huisvestingskosten € 352 € 250 € 109 € 250
Activiteiten € 5.045 € 5.000 € 220 € 3.000
Betalingsverkeer € 232 € 250 € 180 € 250
Kosten Infomagazine € 12.546 € 13.500 €  11.341 € 12.000
Materiaal en middelen € 206 € 400 € 538 € 500
IT kosten € 438 € 400 € 219 € 500
  ________________  _________________  ________________ _________________

Totaal lasten € 24.193 € 28.600 € 19.632 € 20.250
 
Subsidie gemeente Apeldoorn € 17.705 € 17.999 € 16.445 € -    
Contributie leden € 4.945 € 5.000 € 5.235 € 5.000
Advertenties Infomagazine € 6.375 € 5.000 € 5.756 € 5.000
Rente € 24 € 50 € 11 € -
  ________________  _________________  ________________ _________________

Totaal baten € 29.049 € 28.049 € 27.447 € 10.000
 
Resultaat (baten - lasten) € 4.855 € 551 - € 7.815 € 10.250 -

Toelichting bij de realisatie van 2020:

In 2020 heeft de wijkraad Welgelegen een positief resultaat van € 7.815,- gemaakt. Dat is een fors verschil, omdat we neutraal hadden begroot.  
Dit is eigenlijk geheel in de pas, want we hebben dit bedrag onttrokken aan de balans. De bestemmingsreserve is voor een groot gedeelte verdwenen.
Opvallende verschillen tussen het budget en de resultaten zijn:
• De activiteiten zijn gefinancierd met de reserves daardoor ontstaat  er een verschil van bijna € 5.000,-
• De post bestuurdersvergoedingen zijn toch nog iets lager dan begroot. Een verschil van € 1.700,-
• De kosten voor het maken van het InfoMagazine zijn lager dan begroot. Het verschil is ongeveer € 2.000,-. 
• De advertentie-inkomsten en ledenbijdragen zijn hoger € 1.000,-. Het blijft lastig om nieuwe grote adverteerders te vinden, we begroten voorzichtig. 
• We hebben minder subsidie gekregen dan begroot. Dit is een tegenvaller van € 1.500,-.

Toelichting bij het budget van 2021:
We verwachten dat we fors minder subsidie krijgen. Dit vangen we op door veel minder aan vergoedingen uit te keren. Eigenlijk is dat onwenselijk. 
Verder begroten we de kosten voor het IM en de activiteiten lager. We begroten een tekort van ruim € 10.000,- wat we ten laste gaan laten komen van 
de reserves die we opgebouwd hebben met ledenbijdragen. Voor de komende jaren moeten we kijken of we door kunnen gaan met het InfoMagazine, 
maar we zijn erg trots op dit blad en de leden waarderen dat ook zeer. Daarom blijft het blad voorlopig 3 keer per jaar verschijnen.

Balans wijkraad Welgelegen 
Activa  2020  2019 Passiva  2020  2019

        Kortlopende schulden  
        Nog te betalen bedragen  € 2.000   € 2.000      ______________  ______________ 

        Stand per 31-12  € 2.000  € 2.000
 
Vlottende Activa       Bestemmingsreserve  
Zakelijke Betaalrekening SNS € 11.077  € 10.898 AED project   € 375  € 5.000
Zakelijke Spaarrekening SNS € 24.092  € 24.081 Speeltoestellen   € -  € 3.000
Kasgeld             ______________  ______________    ______________  ______________

Stand per 31-12 € 35.169  € 34.979  Stand per 31-12  € 375  € 8.000
 
        Algemene reserve  
        Stand per 01-01   € 24.979  € 20.123
        Baten en lasten   € 7.815  € 4.855      ______________  ______________

         Algemene reserve 31-12  € 32.794  € 24.979
 
Totaal activa €  35.169    €  34.979 Totaal passiva   € 35.169  € 34.979

Toelichting:
We hebben iets meer geld binnen gekregen dan uitgegeven. Het verschil is ongeveer € 190,-. Dit is als volgt opgebouwd: resultaat € 7.815,- onttrekking
van de bestemmingsreserves € 7.625,-. Aldus opgesteld door de penningmeester Kees van Assenbergh in januari 2021. 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 2020 - penningmeester wijkraad Welgelegen
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Ter vergelijking: in de omgeving van bijvoorbeeld de 
Maasvlakte is deze afstand door de veel hogere aantallen 
die hier vervoerd worden zo’n 100 meter. Binnen deze 
100 meter staan in dit gebied dus ook geen woningen.

Groepsrisico
In de regeling Basisnet is ook berekend op welke 
afstanden van het spoor de kans 1 op 10 miljoen en de 
kans 1 op 100 miljoen is, dat er meer dan 10 mensen 
overlijden als gevolg van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen. Dit heet het groepsrisico. Voor Apeldoorn zijn 
deze afstanden momenteel respectievelijk 0 meter 
en 28 meter. Deze afstanden zijn onder andere 
gebaseerd op vooraf vastgestelde hoeveelheden 
ketelwagens, en de populatiedichtheid bij het 
spoor (toen het Basisnet tot stand kwam).

Belangrijk om te benadrukken is dat er volgens de wet 
alleen getoetst wordt of het plaatsgebonden risico  
(PR 10-6) van 1 op 1 miljoen niet overschreden wordt.  
Het groepsrisico (1 op 10 miljoen en 1 op 100 miljoen) 
is in die zin geen ‘harde’ veiligheidsnorm, maar wel een 
norm waar gemeenten in hun monitoring en bij het 
maken van ruimtelijke plannen rekening mee houden. 

Dat de aantallen ketelwageneenheden genoemd in 
het Basisnet vrij willekeurig zijn vastgesteld blijkt uit de 
werkelijke aantallen ketelwagens die jaarlijks vervoerd 
worden, ook door Apeldoorn. 

Europese en nationale wetgeving
Onder gevaarlijke stoffen verstaan we stoffen die brand-
baar, explosief en/of giftig zijn. Omdat er risico’s zijn aan 
het vervoeren van deze stoffen is er Europese regelgeving 
opgesteld. Om de risico’s voor omwonenden van de trans-
portroutes beperkt te houden heeft Nederland aanvullend 
op de Europese regelgeving de wet Basisnet opgesteld. 
In deze wet die april 2015 van kracht is geworden zijn de 
routes aangewezen die voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen gebruikt mogen worden. Deze wet biedt gemeen-
ten duidelijkheid o.a. over gebieden waar een ‘verant-
woordingsplicht’ geldt om preventieve maatregelen te 
nemen. Denk aan het opstellen van een ontruimingsplan 
voor een gebouw of fysieke maatregelen om de veiligheid 
van een gebouw aan de spoorzijde te versterken.

Kansberekening
In de regeling Basisnet staan de risicoplafonds beschreven
die gelden langs transportroutes en welke regels er gelden
voor ruimtelijke ontwikkeling. De gebruikte risicoplafonds 
zijn gebaseerd op kansberekening. Het werkelijke risico 
hangt immers niet alleen af van de vervoersaantallen 
maar ook van de veiligheidsmaatregelen aan de wagons 
en trein, de veiligheid op het spoor en de populatiedicht-
heid en spreiding nabij het spoor. 

In de regeling Basisnet is berekend op welke afstand van 
het spoor de kans 1 op 1 miljoen is, dat iemand die daar 
voortdurend aanwezig is, als gevolg van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen overlijdt. Dit heet het plaatsgebonden 
risico (PR 10-6). Binnen deze afstand mogen géén wonin-
gen of andere kwetsbare objecten staan. Voor Apeldoorn 
geldt dat in de regeling is vastgesteld dat deze afstand  
0 meter is. 

Concreet betekent dit dat er vanuit de wet Basisnet 
geen verbod is op woningen naast het spoor in de 
gemeente Apeldoorn. Omdat de kans dat bewoners 
van deze huizen zouden komen te overlijden door 
een ongeval met gevaarlijke stoffen kleiner is dan 
1 op 1 miljoen. 

Het risico is klein maar de impact 
als het misgaat is enorm...

In 2020 reden er 36 Ketel- en 
Containerwagens per week over het 
spoor aan de rand van onze wijk

Vervoer gevaarlijke
stoffen per trein
Gevaarlijke stoffen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ze zijn bijvoorbeeld nodig als 
brandstof, voor het maken van kunststoffen, maar ook voor het maken van medicijnen en elektronica. 
In Nederland wordt ongeveer 2% van de totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen in ketelwagens met de 
trein vervoerd. Eén van de spoorlijnen die daarvoor gebruikt wordt is de spoorlijn van Amersfoort via 
Apeldoorn en Deventer naar Oldenzaal (de Bentheimroute).

© Google Maps

schone wijk veilige wijk leefbare wijk
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Is er sprake van te hoge risico’s (geweest)?
Uit de berekeningen over 2015 t/m 2019 blijkt dat het 
plaatsgebonden risico constant op 0 meter bleef staan, 
ook al zijn er veel grotere aantallen ketelwagen-eenheden 
vervoerd dan in de regeling Basisnet zijn genoemd. 
De wettelijke norm is dus niet overschreden.

Tegelijk realiseren wij ons dat dit lastig uitlegbaar is. 
De wet Basisnet noemt aantallen ketelwagen-eenheden,  
de werkelijke aantallen liggen (ver) daarboven en toch is de 
wettelijke norm niet overschreden. In het eerste deel van dit
 artikel hebben we uitgelegd dat dit komt omdat het risico 
dus niet alleen af hangt van de vervoerde hoeveelheden, 
maar ook van andere factoren.

Wel zijn de andere afstanden overschreden:

afstand in wet BN 
bij groepsrisico

werkelijke afstand
bij groepsrisico

 1 op 10 miljoen 1 op 10 miljoen

2018 0 meter 10 meter

2019 0 meter 27 meter

 1 op 100 miljoen 1 op 100 miljoen

2018 15 meter 100 meter

2019 28 meter 126 meter

Door deze overschrijding van de afstanden laat de 
gemeente bij ontwikkelingslocaties met grote aantallen 
woningen altijd het groepsrisico berekenen op basis van 
de werkelijke aantallen, in plaats van te kijken naar de 
aantallen in de regeling Basisnet. Dit om te voorkomen 
dat besloten zou kunnen worden om in een bepaald gebied 
te bouwen, terwijl dat op basis van de werkelijke aantallen
misschien geen verstandige keuze is. Zoals eerder uitge-
legd is bouwen direct naast het spoor in Apeldoorn 
weliswaar wettelijk mogelijk in verband met het 
plaatsgebonden risico van 0 meter, maar de wet geeft 
ook aan in welke zones wel een ‘verantwoordingsplicht’ 
geldt om preventieve maatregelen te nemen. En dit is 
logischerwijs iets om rekening mee te houden voor het 
college bij het plannen van ontwikkelingen.

Omgevingswet
In het kader van de nieuwe Omgevingswet zal in de toe-
komst worden gewerkt met aandachtsgebieden die vanaf 
de buitenste spoorstaaf worden getekend en 30 meter 
(brandaandachtsgebied) en 200 meter (explosieaandachts-
gebied) groot zijn. Daarnaast blijft het plaatsgebonden 
risico bestaan. 

Binnen deze 30 en 200 meter moeten zeer kwetsbare 
objecten aangewezen worden als objecten in een bouw-
voorschriftengebied. Het uitgangspunt is dat het de 
voorkeur heeft om nieuwe ontwikkelingen buiten deze 
aandachtgebieden te plaatsen. Indien hier om bepaalde 
redenen vanaf geweken wordt, is het belangrijk om goed 
af te wegen welke andere maatregelen mogelijk zijn. 
Het beperken van de ‘personendichtheid’ is een voorbeeld 
van zo’n mogelijke maatregel.

Vervoerders moeten aan ProRail toestemming vragen  
om te rijden en in het geval van gevaarlijke stoffen ook 
aangeven om welke stoffen en hoeveelheden het gaat. 

Aantal ketel- en containerwagens dat per spoor 
door Apeldoorn vervoerd is vanaf 2015:

Jaar A B2 B3 C3 D3 D4

2015 2444 95 0 843 86 2

2016 2693 155  0 2097  110  47

2017 802 17 0 1464 0 51

2018  819 57 0 910 13 25

2019 1161 2 0 2445 0 26

2020* 496 0 0 889 0 14

* t/m 3e kwartaal

 
Stofcategorie omschrijving voorbeeldstof

A brandbaar gas propaan

B2 toxisch gas ammoniak

B3 chloor (toxisch gas) chloor

C3 brandbare vloeistof pentaan

D3 toxische vloeistof acrylnitril

D4 toxische vloeistof acroleïne

Werkzaamheden aan de Betuweroute en andere 
externe factoren
Gedurende de periode van werkzaamheden aan de 
Betuweroute worden treinen onder andere over het 
traject door Apeldoorn omgeleid. Deze omleidingen 
vinden al vanaf 2015 plaats. Een einddatum is nog niet 
bekend, maar verwacht wordt dat deze werkzaamheden 
tot minimaal 2026 zullen duren. Deze omleidingen heb-
ben de aantallen in de bovenstaande tabel beïnvloed, 
en zullen dat de komende jaren blijven doen. Vanaf 2016 
zien we een afname in de cijfers. De economische groei
(tot aan de coronacrisis) zorgde voor meer goederen-
vervoer, en dus ook voor meer vervoer gevaarlijke stoffen 
per spoor en over de weg. Tegelijkertijd was vervoer via 
de rivieren door de aanhoudende lage rivierwaterstand 
beperkter mogelijk dan normaal.   
 
Monitoringrapportages
In opdracht van het ministerie wordt door een onaf-
hankelijk bureau jaarlijks een monitoringrapportage 
opgesteld, waarin het berekende risico (op basis van 
onder andere de werkelijke hoeveelheden ketelwagen-
eenheden) vergeleken wordt met het wettelijk 
toegestane risico.
 
De rapportage over 2020 verschijnt begin 2021. Bij de 
berekening van het werkelijke risico in de jaarlijkse 
monitoringsrapportages wordt niet alleen gekeken 
naar de soort en hoeveelheid stoffen, maar ook naar 
maatregelen die de veiligheid beïnvloeden. Denk aan 
ketelwagens met of zonder kreukelzones, bots-buffers 
en veiligheidssensoren zoals ‘hot box’ detectie (tempera-
tuursensoren). 
 
Deze rapportages zijn openbaar en te vinden op:
www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/basisnet-0/spoor/

veilige wijk



DE LEKKERSTE
TAART van 2021

iedere dag de leukste boodschap, al 100 jaar
Ook als je wat te vieren hebt haal je bij Jumbo de lekkerste 
boodschappen en ben je nog steeds euro’s goedkoper uit. Dat komt 
door onze 7 zekerheden. Euro’s goedkoper staat voor de beste kwaliteit 
voor de laagste prijs. Iedere dag. 

CHOCO VANILLE-
KERSEN TAART
Drie heerlijke lagen chocolade-
cake, een laag kersen en 
wolken verse vanilleroom. 

5.–

Wiegmans
Apeldoorn, Korianderplein 61
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Actuele stand van zaken  
De gemeente Apeldoorn heeft met andere gemeentelijke 
en provinciale overheden uit Oost-Nederland het verant-
woordelijke ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
bij meerdere gelegenheden gevraagd de afspraken uit 
de regeling Basisnet na te leven. In 2017 gaf de staats-
secretaris van I & W aan, dat zij op bepaalde trajecten
(waaronder het traject door Apeldoorn) een ‘routerings-
besluit’ overwoog. Dit is een verbod om bepaalde stoffen 
te vervoeren over bepaalde routes. Voor Apeldoorn 
zou het gaan om brandbare gassen (categorie A) en zeer 
toxische vloeistoffen (D4). De huidige staatssecretaris heeft
er echter voor gekozen dit niet te doen. Met als argument 
dat de gevaarlijke stoffen toch vervoerd moeten worden,
en als het via één van de drie omleidingsroutes wordt ver-
boden, er meer via de andere omleidingsroutes vervoerd 
zal worden. Dan ontstaat dus een waterbedeffect.

Het ministerie onderzoekt nu met een zogenaamd 
‘robuustheidsonderzoek Basisnet’ of de gekozen risico-
plafonds voldoen of naar boven of beneden bijgesteld 
moeten worden. Als gemeente Apeldoorn hebben we ten 
behoeve van dit onderzoek onze huidige en toekomstige 
ruimtelijke plannen bij het spoor aangeleverd.

Kans op ongelukken is klein
Als er tijdens het vervoer iets misgaat kan er een 
explosie plaatsvinden, brand uitbreken of een gifwolk 
ontsnappen. Er zijn strenge regels om die risico’s zo klein 
mogelijk te houden. In Nederland gelden de veiligheids-
eisen die in Europees verband afgesproken zijn. 
Nederland heeft extra, nog strengere eisen gesteld. 
Die zijn te vinden in de wet Basisnet. Mocht er, ondanks 
alle maatregelen, toch iets gebeuren, dan weten Prorail 
en hulpverleners zoals politie, brandweer en de ambu-
lancezorg wat ze moeten doen om de gevolgen zo klein 
mogelijk te houden.

Conclusie 
Wettelijk gezien was er in de jaren 2015 t/m 2019 geen 
sprake van een overschrijding van het plaatsgebonden 
risico. Anders gezegd: uitgaande van deze norm is 
de veiligheid niet in het geding geweest. Voor alle 
bebouwing in onze spoorzones geldt dat de kans dat 
iemand die daar permanent verblijft komt te overlijden 
door een calamiteit met gevaarlijke stoffen op het 
spoor kleiner is dan 1 op 1 miljoen. Maar een calamiteit 
kán zich altijd voordoen, en de impact/invloed van een 
ongeval hangt sterk af van de (combinatie van) stoffen 
die vervoerd wordt, de genomen veiligheidsmaatregelen 
en de populatie bij het spoor op het moment dat zo’n 
ongeval zich voordoet. 

Op dit moment is er geen aanleiding om aan te 
nemen dat de hoeveelheden ketelwagens met 
gevaarlijke stoffen die door Apeldoorn rijden 
drastisch zullen toe- of afnemen. De werkzaamheden 
aan het derde spoor in Duitsland (verlengde Betuwelijn) 
duren nog tot minimaal 2026. 

veilige wijk
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De nieuwe prognoses van ProRail in combinatie met de  
uitkomsten van het onderzoek naar de robuustheid van 
Basisnet kunnen er toe leiden dat de afstand vanaf het 
spoor waarop veilig gebouwd kan worden, groter of juist 
kleiner wordt. Dit kan weer gevolgen hebben voor 
ruimtelijke ontwikkelingen in Apeldoorn. Met de 
benadering in de nieuwe Omgevingswet komen er in ieder 
geval aandachtsgebieden bij het spoor voor plasbranden 
(30 meter) en explosies (200 meter). 

Johan Ebbenhorst
Adviseur Verkeer gemeente Apeldoorn
Afdeling Omgevingsbeleid

Zie ook de informatie die op de website van 
de gemeente Apeldoorn te vinden is
www.apeldoorn.nl /Vervoer-gevaarlijke-stoffen

Dit is een samenvatting van een uitgebreider artikel. 
Stuur een mail naar secretaris@wijkraadwelgelegen.nl 
als u geïnteresseerd bent in dit onderwerp en de 
volledige versie wilt ontvangen. Wijkbewoners die 
mee willen helpen om dit onderwerp verder uit te 
diepen zijn welkom zich te melden.

We vroegen twee wijkbewoners van de aan de 
spoorlijn gelegen Vulcanusstraat om een reactie:

Willem den Hoed  reageert enigszins laconiek. “Daar heb 
ik mij nooit in verdiept. Toen we ons huis kochten hebben 
we bij de afwegingen meer gekeken naar het geluid van de 
treinen. ’s Avonds rond 23.30 uur komt er hier wel vaak een 
zware trein langs waardoor we het in huis voelen trillen. 
De kans op een calamiteit is verwaarloosbaar klein. Maar 
als het mis gaat, kan het goed mis gaan, daar ben ik mij wel 
van bewust. Met al die treinen die hier dagelijks passeren, 
hoe groot is de kans op andere factoren bijvoorbeeld een 
botsing als er een sein of wissel verkeerd staat? Of is dat 
volledig uitgesloten?.” 

Folkert Bruining:  ”Wij wonen hier al een tijdje en dan 
raak je gewend aan het treinverkeer, op het laatst zie je 
het niet meer. We merken hier wel dat het treinverkeer 
steeds meer toeneemt. Gevaarlijke transporten moeten 
verplaatst worden naar de Betuwelijn, maar dat is al jaren 
lang hangen en wurgen. Dat er wat kan gebeuren is niet 
denkbeeldig. De getallen die de gemeente verstrekt zijn 
zo technisch en abstract dat je er geen goed beeld van 
krijgt hoeveel risico je loopt. Het beperkte risico is binnen 
het gebruikte rekenmodel valide maar veel externe 
factoren zitten er niet in. En als het spoor zoveel drukker 
wordt betekent dit extra dreiging, factoren die niet in 
het risicomodel zitten. Het risico is klein maar de impact is 
groot. Bij een calamiteit ga ik er van uit dat de gemeente 
de organisatie op orde heeft. We hebben behoefte aan 
voor de burger begrijpelijke informatie.”
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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



drie AED’S geplaatst
veilige wijk    Gratis reanimatie cursus                                                  

Op 2 november zijn er drie AED’S geplaatst in onze wijk: aan de Vulcanusstraat 1, bij het Pannekoekhuis aan 
de Deventerstraat en bij Cafetaria Oliver aan de Trekweg. Dit jaar komen er nog twee AED’s bij waar wij 
nog geschikte locaties voor zoeken. Het liefst in het blauwe of oranje deel van de kaart van Welgelegen op 
pagina 19 van dit magazine. 

Tips voor locaties zijn welkom. Nu bieden wij aan zes belangstellenden die in de directe omgeving van een AED wonen 
een gratis reanimatiecursus aan. Dus per AED zes personen per dagdeel (ochtend, middag of avond). U kunt zich nu hier 
al voor op geven, we plannen u in per loting.

Geef u op bij: yehuisw57@gmail.com of secretaris@wijkraadwelgelegen.nl of bel 055-3668806.

HartslagNu is het reanimatie
oproepsysteem van Nederland
Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst 
als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. 
Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners 
op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of om een AED te halen. 
Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is. Meer info: www.hartslag.nu

HartslagNu-App
Met de HartslagNu-app ontvang je via je telefoon oproepen voor alarmeringen 
op basis van je gps-locatie, dus de plek waar je op dat moment bent. 

In samenwerking met  
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Samen maken we de wijk Welgelegen veiliger!



- veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling  
 van kinderen, Kanjertraining
-  Eureka, training voor kinderen op niveau

Een paar keer per jaar is er de ‘Hertogshow’, een viering,   
tentoonstelling of afsluiting van een thema.

De school werkt nauw samen met Mams Hertog van Gelre
Kinderopvang. Ze ontwikkelden samen een unieke door-
lopende leerlijn voor kinderen van 2,5 jaar tot 13 jaar in de 
wijk, waarbij geen sprake meer is van een harde scheiding 
tussen kinderopvang en basisschool. Vanuit een gezamen-
lijke visie op ontwikkeling van kinderen, bieden MAM’s 
en De Hertog van Gelre peuteropvang, Buiten Schoolse 
Opvang en onderwijs aan. 

Kinderen kunnen bovendien kiezen uit diverse naschoolse 
activiteiten zoals: schaken, yoga, typeles, kinderdans, Mad 
Science etc. Als u goed actueel beeld van de school wilt 
krijgen, bekijk dan de vlog op YouTube. 

Heeft uw bedrijf/organisatie in Welgelegen in 2021 
ook een jubileum te vieren? Meld het ons.

Geschiedenis   
De Hertog van Gelreschool is vernoemd naar Willem III
van Gulik die in de14e eeuw hertog was van het Hertog-
dom Gelre. (De naam Gelre werd later Gelreland en weer 
later de provincie Gelderland). De school is de enige in 
Gelderland die zo heet. Hij bracht deze streek in die tijd 
tot bloei, voorspoed en vrede. Voor de school staat een 
beeldhouwwerk ter nagedachtenis aan de naamgever.
De school zit een beetje verstopt in de wijk, aan een 
doodlopend deel van de Morellenlaan, maar ouders 
weten de school goed te vinden. In de loop der jaren is 
de school steeds meer gegroeid en telt nu zestien groepen 
met in totaal bijna 400 leerlingen. Het team bestaat uit 
30 medewerkers, inclusief ondersteunend personeel.

De school heeft een wijkfunctie maar leerlingen komen 
uit de Mheen en uit Zuidbroek. De school houdt twee 
keer per jaar een open dag, in april en oktober. Ouders 
zijn kritischer en kiezen steeds bewuster voor een school 
die bij hen past. Enkele pluspunten van de school: 
- veilige sfeer en omgeving
- didactiek o.a. Engelse les vanaf groep 1

50-jarig bestaan Hertog van Gelre

Het team van de school Bekijk de vlogHet team van de school Bekijk de vlog

De katholieke basisschool Hertog van Gelre aan de Morellenlaan bestaat 50 jaar. 
Een heuglijk feit! Op 1 november 1970 werd de school geopend. Vanwege de maat-
regelen rondom corona schuift de school de festiviteiten door naar mei 2021 in de 
hoop dat het tegen die tijd mogelijk is om dit prachtige jubileum samen met leer-
lingen en ouders te vieren. Er is een werkgroep opgericht bestaande uit leerkrachten 
en ouders om de festiviteiten voor te bereiden. Om niet geheel voorbij te gaan aan 
het 50-jarig bestaan zijn alle leerlingen getrakteerd op iets lekkers. Alle leerkrachten 
mochten voor hun eigen groep een spel uitzoeken.
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Foto 1:  Slagerij in de Molenstraat

Foto 2:  Villa Veldzicht Deventerstraat nr 61

Foto 3:  Hoeve Wapenrust Zutphensestraat 

Mooi boeket bloemen voor prijsvraagwinnaar
Uit de inzendingen is een winnaar gekomen en dat is Mirella van de Bunte. Het huis aan
de Zutphensestraat waar ze nu woont is gebouwd op de plek waar Hoeve Wapenrust tot
1999 heeft gestaan. Zij kreeg een mooi boeket bloemen van Flora Design overhandigd. 

Uitslag van de fotoprijsvraag in de vorige editie:

volgende busvervoerders in Apeldoorn en op de Veluwe.
Met het ingaan van het openbaar vervoer van RRReis 
is in december vrijwel de hele dieselvloot van Keolis in 
Overijssel en Gelderland vervangen door splinternieuwe 
elektrische BYD-bussen. Bron: De Stentor.

De wijkraad volgt de ontwikkelingen met betrekking 
tot de nieuwe bestemming van de busremise op de voet.

Apeldoorn heeft er een leeg complex bij op een opval-
lende locatie. Busbedrijf Keolis heeft met ingang van 
1 januari 2021 de busremise aan de Wapenrustlaan 
definitief verlaten; het gaat verder op een nieuwe plek 
langs het NS-spoor. Ondanks pogingen van Dreef-Beheer, 
de eigenaar van de Wapenrust-locatie, om dat tegen te 
houden. Dreef-Beheer is een grote vastgoedbeheerder 
uit Noord-Holland. De garages, h et omliggende terrein 
en kantoor zijn vele jaren gebruikt door de achtereen-

Stadsbussen definitief 
op nieuwe plek, wat nu 
met de Wapenrustlaan?
Het complex aan de Wapenrustlaan, waar bus-
maatschappij Keolis tot nu toe een grote huurder 
was. De eigenaar moet nu een nieuwe invulling 
zien te vinden
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Onderstaande reactie ontvingen wij naar aanleiding van de 
publicatie van de foto van Hoeve Wapenrust in ons wijkblad

Ons gezin: vader, moeder, Jan (11), Bep (10) en Jenny (1) is in 1949 vanuit Holten 
verhuisd naar de Zutphensestraat 20-22 (Hoeve Wapenrust) in Apeldoorn. Onze ouders 
hadden het huis gekocht van de familie Dibbits (of Dibbets). Wie de bewoners waren 
weten we niet. Toen onze ouders het huis kochten was het een griezelig huis, het huis 
was vanaf de straat niet te zien er stonden wel 40 bomen voor. De kippen sliepen in 
de bedden en de geit stond op stal met de rug tegen het plafond, omdat er zoveel 
mest op de vloer lag. Onze ouders hebben ruim zes weken in het huis schoongemaakt. 
Onze vader heeft aan de Zutphensestraat jaren een landbouwmechanisatiebedrijf 
gehad, dit is later verhuisd naar Klarenbeek. Onze ouders hebben er gewoond tot hun 
overlijden (moeder in 1994 en vader in 1997). Dit is ons verhaal over Hoeve Wapenrust 
waar wij altijd met veel plezier hebben gewoond.

Bep van Luttikhuizen-Dijk en Jenny de Graaf-Dijk
Jan Dijk (overleden)
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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.com

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
Een huishoudelijke, tuin of 
klus hulp nodig?
Diensten voor thuis is een initiatief gestart om deze 
hulp voor senioren socialer en prijsvriendelijker te 
maken. Wij rekenen namelijk maar € 17,95 per uur 
voor een huishoudelijke hulp. Voor onze Klussen-
dienst en het doen van Tuinonderhoud rekenen wij  
€ 19,50 per uur.

Goed om te weten: 
- u krijgt een vaste, betrouwbare en gescreende hulp  
- er zijn geen lidmaatschapskosten 
- er zijn geen opzegtermijnen of kosten 
- u betaald veilig achteraf middels een factuur 
- minimale afname 2 uur per keer

Heeft u de hulp van diensten voor thuis nodig?  
Wij maken graag en geheel vrijblijvend een  
afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Mathijs van der Zande & Henk van Veldhuizen

Tel. 055 - 303 06 28 • info@dienstenvoorthuis.nl
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Politie nieuws

Handige buurtapp’s

Waarschuwing voor nep sms-berichten
In navolging op mijn bericht in het vorige informatiemagazine wil ik u graag 
waarschuwen voor een nieuwe trend onder de oplichters. Ook zij gaan met hun 
tijd mee en maken misbruik van de coronapandemie. 

Er worden namelijk sms-berichten verstuurd met de mededeling: “De uitslag 
van uw coronatest is binnen. U bent positief getest. Kink op de volgende link: 
www.coronatest.nl (voorbeeld). Dit is een automatisch gegenereerd bericht, 
daarom kunt u hier niet op antwoorden.” De GGD stuurt nooit testberichten,
dus trap er niet in. Hetzelfde geldt voor sms-berichten van banken, waarin wordt
aangegeven dat uw betaalpas is verlopen. Deze berichten zijn ook voorzien van
een link, waarna u wordt doorgesluisd naar een nepwebsite van de betreffende
bank. Ook de bank stuurt nooit sms-berichten. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch
contact opnemen met de betreffende instantie.

Inbraakbarometer
Benieuwd naar het inbraakrisico in uw buurt, onze wijk? Check dan de website 
inbraakbarometer.nl. Als je hier je postcode invoert voorspelt een zelflerend 
algoritme de kans op ongenode gasten per buurt op basis van data van de politie
en andere cijfers over de buurt en de bewoners.

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

Niels van der Klauw, generalist GGP, wijkagent Welgelegen / Osseveld-West

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). 

BuurtApp en Nextdoor
Portemonnee gevonden, huisdier kwijt of een verdacht persoon gesignaleerd in de 
buurt? Nextdoor is een platform waarmee je via andere bewoners op de hoogte kunt 
blijven van wat er in de omgeving gebeurt. Zo is de app te gebruiken voor het plannen 
van buurtfeestje of het doorgeven van een verdachte situatie. BuurtApp en Nextdoor 
zijn algemene apps, in de zin dat ze gebruikt kunnen worden voor alles wat relevant 
is voor de buurt: buurtpreventie, activiteiten in de buurt, het lenen van spullen, etc.. 
Deze twee apps zijn in het hele land te downloaden en worden centraal, dus vanuit 
één plek onderhouden. Maar let wel, de berichten op de app, in je buurt, zijn alléén 
afkomstig van mensen uit je buurt. BuurtApp en Nextdoor bemoeien zich niet met de 
berichten die er in buurten worden geplaatst. Ze komen alleen in actie als er klachten 
komen over kwetsende of vervelende berichten, maar bemoeien zich verder op geen 
enkele manier met wat buurtbewoners onderling aan informatie uitwisselen. In die zin 
zijn het wel degelijk echte buurtapps, want alle berichten op de apps zijn door buurt-
bewoners zelf geschreven. 

Peerby
Een kruiwagen, klopboormachine, ladder of aanhanger. Waarom zou je die zelf kopen 
als je deze niet zo vaak gebruikt en ook kunt huren of lenen van je buren via Peerby? 
Peerby is een online platform waar mensen spullen kunnen uitlenen aan buurtbewoners. 
Dat is voordelig, handig, leuk en duurzaam want spullen hebben impact op het milieu. 
Als je de Peerby app download kun je ontdekken wat jouw buren delen...

BuurtApp Nextdoor Peerby
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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!

Lex van der Heide

Sinds kort ben ik, Lex van der Heide, toegetreden tot de 
wijkraad. Het grootste deel van mijn leven woon ik al 
in Apeldoorn. Met mijn vrouw en onze twee dochters 
hebben we jarenlang in Zevenhuizen gewoond en nu 
onze dochters zijn uitgevlogen hebben we gekozen voor 
Welgelegen, dichterbij het centrum waar mijn vrouw is 
opgegroeid. Een fijne plek waar de Apeldoornse historie 
samengaat met nieuwbouw. Ik herinner me nog de tijd 
dat de Kanaalzone een industrieterrein was met de 
slachterij en de busremise. In de loop van dit jaar ga ik 
stoppen met mijn werk op de customer service afdeling 
van Holland Colours en daarmee komt er tijd vrij voor 
andere zaken. Al eerder had ik de oproep van het 
bestuur gezien, maar met het pensioen in zicht heb 
ik besloten mij aan te melden als secretaris. 
Het lijkt me leuk om nader kennis te 
maken met de wijk Welgelegen en te 
ontdekken hoe ik een bijdrage kan 
leveren aan een fijne leefomgeving. 
Hopelijk biedt de volgende Algemene 
Ledenvergadering me de mogelijkheid 
om met jullie kennis te maken!

Wiard Ruisdonk 

Sinds 1996 woon ik met mijn gezin 
aan de Rozebottellaan in Welgelegen. 
Al jaren viel het verzorgde magazine 
over onze wijk op de mat. Natuurlijk 
heb ik het magazine met plezier 
gelezen. De oproep om bij te dragen 
aan onze wijk en de wijkraad zette mij aan het denken. 
Dit kwam mede doordat ik geen vrijwilligerswerk meer 
deed bij de voetbalclub Robur et Velocitas omdat mijn 
zoons daar niet meer voetballen. Een aantal keer heb 
ik nu deelgenomen aan het overleg van de wijkraad. 
Een enthousiaste groep wijkgenoten die onze wijk wil 
verbeteren. Zo hebben we eind 2020 met elkaar drie 
AED’s geplaatst. Hiermee is de wijk veiliger en daarbij 
heb ik veel geleerd over AED’s en het gebruik, onze wijk 
en de gemeentelijke organisatie. Kortom leuk om te doen. 
In 2021 gaat de wijkraad natuurlijk verder om in overleg 
met bewoners en gemeente verbeteringen voor elkaar te 
krijgen. Dit gaat soms snel, soms wat langzamer, maar ik 
draag er graag aan bij.

Even voorstellen...

Komt u ook de wijkraad Welgelegen
ondersteunen? Meld u dan aan! 



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

secretaris: Lex van der Heide  Kersenlaan 53 06-10343997

penningmeester: Kees van Assenbergh Achillesstraat 8 055-8442571 

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

  Harco Klunder Vulcanusstraat 25 055-3666315 

  Inte Wassenaar Herculesstraat 21 055-3663836

  Wiard Ruisdonk Rozebottellaan 11 055-3663979
    06-51585917 

Vaste adviseurs Henk de Boer Minervalaan 39 055-3669522

  Theo Boerkamp Atlasstraat 5 06-15304923

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

Schouw Theo Boerkamp Atlasstraat 5 06-15304923

Infomagazine
eindredactie, acquisitie Yvonne Eshuis  Kersenlaan 80 055-3668806
en correspondentie:  7322 SG Apeldoorn 06-36501118
   @: 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:    @Welgelegen055    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 juninummer: 
10-05-2021.

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

  Nieuwe AED-locaties
  AED-locaties 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 
Quarles van Uffordlaan (gebouw De Hofboog)
Gebouw De Vrijheid (van de VvE)
‘t Pannekoekhuis, Deventerstraat 172-174
Cafetaria Oliver, Trekweg 48
Vulcanusstraat 1

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.
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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.  


