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Van de voorzitter
Beste wijkbewoners,
Als eerste natuurlijk het nieuws dat Yvonne Eshuis, na meer dan twintig jaar lid te zijn geweest van
het bestuur van de wijkraad, zich op andere zaken gaat richten en na de zomer de wijkraad verlaat
(zie pagina 4). Veel mensen kennen haar natuurlijk. Zij wist met haar enthousiasme, laagdrempeligheid zaken praktisch aan te pakken en daarmee voor de wijk en haar bewoners dingen voor elkaar te krijgen. Mede door
haar is het mogelijk geworden om drie keer per jaar een magazine uit te brengen, artikelen te schrijven en bij meer dan
3.000 huishoudens langs te brengen. Ondertussen werden in overleg met bewoners speelveldjes verbeterd, AED’s in de
wijk geplaatst en tal van andere activiteiten ondernomen om de leefbaarheid te verbeteren en het leuk te hebben met
elkaar. Ik kan namens velen niets anders dan mijn waardering uitspreken voor wat zij heeft bijgedragen. Gelukkig is en
blijft Yvonne bewoner van de wijk en zal zij ongetwijfeld nog goede raad hebben en op een of andere wijze betrokken
blijven.
Om elkaar goed te kunnen informeren en te weten wat er speelt is de nieuwe website gelanceerd bij de afgelopen
Algemene Leden Vergadering. Een mooi resultaat dat helpt om de verbinding tussen bewoners in de wijk verder te
verbeteren. Bezoekers van de website kunnen zo geïnformeerd worden over actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld over
bouwplannen van de gemeente, activiteiten in de wijk en mooie foto’s van vroeger en nu. De website is zo ingericht
dat het makkelijk is om berichten en foto’s te plaatsen. Mensen die het leuk vinden om met elkaar leuke en informatieve
berichten of foto’s te plaatsen, nodig ik graag uit om deze interesse kenbaar te maken. Dit wordt zeer gewaardeerd,
dit kan per mail aan wijkraadwelgelegen@gmail.com of op de website wijkraadwelgelegen.nl
Vergroenen
De wijk Osseveld-Woudhuis is ons voorgegaan en is een goed voorbeeld hoe wensen van bewoners verwerkt zijn om de
openbare ruimte te vergroenen en de wijk voor jongeren en ouderen prettiger te maken. In andere steden is ook nadrukkelijk stil gestaan op welke wijze een wijk kan verduurzamen waarbij de bewoners profijt hebben. Dit betekent wel dat
we op zoek gaan naar een werkwijze om inwoners te betrekken bij het uitwerken van onze toekomstige wijk. Indien
je graag je expertise wil inbrengen om met andere wijkgenoten hiermee aan de slag te gaan, laat ons het weten via
wijkraadwelgelegen@gmail.com
AED trainingen
De afgelopen periode is een achtste AED geplaatst op de Fortunalaan 74. Meerdere bewoners reageerden positief op een
oproep in het vorige magazine. Uiteindelijk is gekozen voor de centrale locatie Fortunalaan 74. Hiermee is ook in dit deel
van onze wijk een AED beschikbaar. We zijn nog op zoek naar een huis waar een AED geplaatst kan worden in de buurt
van Molenstraat en Heralaan. Ook in die buurt willen we graag dat omwonenden een AED binnen 500 meter beschikbaar
hebben. Als je overweegt je huis beschikbaar te stellen, kun je natuurlijk mailen met wijkraadwelgelegen@gmail.com.
Indien nodig kunnen we contact leggen met andere bewoners van de wijk die een AED hebben laten plaatsen op hun huis.
Gratis reanimatietrainingen worden verzorgd voor belangstellenden. Na de zomer organiseren we wederom een aantal
reanimatietrainingen voor inwoners van onze wijk. De trainingen van vorig jaar waren goedbezocht met dertig deelnemers
en hoog gewaardeerd. Hierbij leer je ook hoe een AED te gebruiken. Wellicht ten overvloede, de wijkraad zorgt voor de
plaatsing en 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. In noodgeval bellen met 112, waarna hulpverleners, waaronder getrainde
omwonenden, in directe omgeving een bericht krijgen waar de AED staat en wat de locatie is van de ‘patiënt’ die zo snel
mogelijk geholpen moet worden. Zo proberen wij de wijk veiliger te maken. We hopen natuurlijk dat de AED’s niet nodig
zijn, maar als het nodig is dan zijn de AED’s beschikbaar.
Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid blijft een zorg. De gemeente wil de centrumring tot 30 km zone maken. Een lagere snelheid
betekent minder aanrijdingen en minder (letsel)schade per ongeluk. De doorstroming van verkeer wordt dan wel minder.
Wij vinden dat dit gesprek gevoerd moet worden met de inwoners. Inwoners rond de Noorderlaan, Zevenhuizenseweg
en Oosterlaan zijn zich aan het organiseren om hun inbreng met de gemeente te kunnen bespreken. Het is belangrijk
dat inwoners hun wensen en ideeën kenbaar maken. In dit magazine wordt hier ook verder op ingegaan.
Namens alle betrokkenen bij de wijkraad, tot gauw,

Wiard Ruisdonk
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Van het bestuur
Verslag Algemene Leden Vergadering
Wijkraad Welgelegen 12-04-2022 – online
Aanwezig: bestuur: Wiard, Marcel, Yvonne, Inte, Lex, Harco, Koen
bewoners: M. Katgerman, J. Verhoeff, F. Bruining, C. van Reekum
gemeente: Marcel Keurhorst
Opening en mededelingen
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom, waarna een
korte voorstelronde volgt.
Blik op onze aandachtspunten
In het afgelopen jaar heeft de wijkraad zich gericht op
continuïteit, de financiën en de website vernieuwing.
De corona situatie heeft ons daarbij danig parten gespeeld.
In het komende jaar hopen we ons weer te kunnen richten
op de 4 thema’s zoals ook op onze website vermeld (leefbare wijk, duurzame wijk, historische wijk en toekomstige
wijk). Communicatie en samenwerking met de bewoners
hebben daarbij prioriteit.
Financiële verantwoording
In 2021 is het beleid van de gemeente drastisch gewijzigd.
In plaats van algemene subsidies worden nu doelgerichte
subsidies verstrekt. Deze kunnen in principe door iedereen
worden aangevraagd, waarmee de positie van de wijkraden is gewijzigd. De in 2020 en 2021 vooruitbetaalde
subsidies zijn door omstandigheden (corona) niet besteed.
Hoewel de gemeente op het standpunt stond dat deze
ongebruikte subsidies dienen te worden terugbetaald, is
in goed overleg het bedrag beperkt tot € 4.893,-. Hiermee
is de financiële toekomst voor 2022 gewaarborgd. Op de
balans staan niet-begrote uitgaven voor het AED project
en de vernieuwing van de website. De kascommissie is
akkoord met het financieel verslag.
Goedkeuring jaarstukken en décharge bestuur
1. Contributie voor 2022 wordt vastgesteld op € 6,2. Het financieel verslag 2021 wordt goedgekeurd
3. De begroting voor 2022 wordt goedgekeurd
4. Er wordt décharge aan het bestuur verleend

Marcel Hassink (penningmeester) en Koen Schotman,
ondersteund door Koos Meijerink, Theo Boerkamp, Henk
Adelerhof en Henk de Boer. De vergadering gaat akkoord
met de benoeming van het bestuur voor 2022. Tevens
worden A. Tromp en E. Fiks herbenoemd tot leden van
de kascommissie met E. Klopman als reservelid.
Introductie nieuwe website
Harco Klunder presenteert de nieuwe website en licht het
proces toe. De vernieuwing van de website is projectmatig
aangepakt, waarbij drie leveranciers zijn benaderd.
De firma Spin in ’t Web is geselecteerd. In samenwerking
met het bestuur is een toegankelijke en eigentijds vormgegeven website gemaakt, die aansluit bij het magazine.
De website is dossiergericht opgezet en het is eenvoudiger
geworden om zelf content en foto’s te plaatsen. Het bestuur
hoopt zo de communicatie tussen alle belanghebbenden
te versterken.
Versterken communicatie en kennis- en informatieuitwisseling
Het bestuur is van plan om te bouwen aan een communicatieteam om via de verschillende kanalen informatie te
delen. Daarbij wordt samenwerking met andere verenigingen en organisaties gezocht. Ook is het bestuur op zoek
naar specialisten op specifieke terreinen b.v. duurzaamheid
en verkeersveiligheid (zie ook vacatures op de website).
In de loop van het jaar zullen drie bewonersinformatiebijeenkomsten worden gepland.

Benoeming nieuwe bestuursleden
In 2021 zijn Kees van Assenbergh en Fransje Vrancken
afgetreden. De voorzitter spreekt namens het bestuur
zijn waardering uit voor hun inzet in de afgelopen jaren.

Rondvraag
Folkert: heeft een bijdrage voor het magazine voorbereid.
Marcel: dankt de kascommissie voor hun werk.
Wiard: in samenwerking met de gemeente wordt gestreefd
volgende bewonersbijeenkomst voor de zomervakantie
plaats te laten vinden.
In het algemeen werd er waardering uitgesproken voor de
vernieuwde website. Een mooi ‘uithangbord’ voor de wijk
aldus een bewoner.

In 2022 is Koen Schotman toegetreden en het bestuur bestaat nu uit: Yvonne Eshuis, Harco Klunder, Inte Wassenaar,
Wiard Ruisdonk (voorzitter), Lex van der Heide (secretaris),

Sluiting
Om 20.20 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank
aan alle aanwezigen.

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief!
Wilt u nooit meer nieuws van de wijkraad uit uw buurt missen? Binnenkort gaan wij
van start met het regelmatig verzenden van een digitale nieuwsbrief met actueel nieuws en
informatie over onze wijk. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website of via een mail naar:
wijkraadwelgelegen@gmail.com. Schrijf u in, uitschrijven kan altijd weer makkelijk.
Infomagazine
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Afscheid bestuurslid
Na 22 jaar neem ik in oktober afscheid als bestuurslid van de wijkraad. In de afgelopen
jaren heb ik leuke projecten mogen doen voor onze wijk, zoals speelveldjes opleuken en
dan een openingsfeestje organiseren. Onthullingsfeesten voor kunstwerken die in onze
wijk geplaatst zijn. Het organiseren van het Kanaalconcert kwam ook uit onze hoed.
Ook “zwaardere“ zaken kwamen op mijn pad zoals hangjongeren in onze wijk en hoe
gaan wij als wijkraad hiermee om. Ik kreeg hier altijd veel energie van en ook het contact
met de wijkagent en de gemeente was altijd zeer fijn. Ook doe ik de eindredactie van
het infomagazine en de acquisitie, waar ook veel tijd in gaat zitten. Maar wel leuk om
te doen.
Aan de energie ontbreekt het mij de laatste maanden, maar ook aan “vrije” tijd. Dit ligt niet aan de leeftijd zoals
u kunt denken, maar meer aan “de tegenwoordige tijd”. Weinig persoonlijk contact en daar heeft corona ook voor
gezorgd o.a. maar ook dat er projecten en onderwerpen minder aan de beurt kwamen bij de gemeente (ook als
excuus?). In het wijkmagazine van 2013 schrijf ik dat ik het jammer vind dat jullie als bewoners niet veel contact met
ons zoeken en dat de ledenvergaderingen niet zo goed bezocht worden. Dat wisselt natuurlijk, maar we moeten echt
de straat op om te horen wat jullie van ons vinden. Daar is niet veel in veranderd (er zijn ideeën omdat ook te gaan
doen). Maar wel jammer! Ik dank iedereen voor de samenwerking en wens u als bewoner nog veel leefplezier in de
wijk, waar ik zelf ook met veel plezier woon.

Yvonne Eshuis

De wijkraad Welgelegen trakteert...

Een nieuwe website voor de wijk
Een belangrijk speerpunt was het vernieuwen van de website naar een eigentijdse website die het mogelijk
maakt om nieuws, vrolijke berichten, achtergrondinformatie en plannen voor de toekomst te delen die
inwoners van Welgelegen aangaan. De vernieuwde website maakt het dan mogelijk om de communicatie
tussen inwoners, gemeente en wijkraad te versterken in combinatie met het magazine en live bijeenkomsten.
Dit gaat werken als het plaatsen van berichten met foto’s makkelijk gaat. Met dit in gedachte heeft de wijkraad een project gestart om op de Algemene Leden Vergadering van 12 april 2022 de vernieuwde website
te presenteren. Trekker van dit project was Harco Klunder.
Als eerste stap zijn de websites van andere wijkraden
binnen en buiten Apeldoorn onderzocht op wat aanspreekt, van welke leverancier gebruik wordt gemaakt
en wat hun leer ervaringen zijn. Dit heeft geleid tot een
pakket van eisen bij de selectie van een Apeldoornse
website leverancier voor het ontwerp, realisatie en beheer
& onderhoud van de vernieuwde website. Drie zijn er
aangezocht om een offerte uit te brengen uiteindelijk
is de Apeldoornse firma ‘Spin in het Web’ geselecteerd.
Een uitgangspunt voor de wijkraad was dat informatie
op de website zo toegankelijk mogelijk gepresenteerd
wordt voor de inwoners. Dit betekent dat actuele berichten
direct te zien zijn en dat oudere berichten per onderwerp
geordend worden aangeboden middels een carrousel.
Deze onderwerpen worden dossiers genoemd. We zijn
gestart met de volgende dossiers:
- verduurzaming
- verbonden wijk
- vervoer gevaarlijke stoffen
- spelen en groen
- verkeer
- afval en schouwen
- AED
- historische wijk
- toekomstige wijk

Om bij de presentatie bij de ALV een gevulde website te
tonen zijn voor elk dossier één of meerdere berichten
gepubliceerd. Daarbij is natuurlijk specifieke informatie
van de oude website gemigreerd naar de nieuwe website.
Mede hierdoor ging de presentatie bij de ALV goed.
De aanwezigen inwoners gaven aan blij te zijn met het
behaalde resultaat.
Intussen zijn er al weer meerdere berichten na de ALV
gepubliceerd. Als volgende stap wordt nog een fotogalerij
toegevoegd en de mogelijkheid om nieuwsbrieven te
mailen. Om regelmatig relevante informatie te delen is
het van belang om samen met inwoners actuele berichten
te tonen. Daarom zijn wij op zoek naar wijkgenoten die
het leuk vinden om mooie foto’s van de wijk te delen, of
foto’s te maken bij een specifiek bericht instaat te stellen
hun mooie foto’s te publiceren op de website. Daarnaast
zoeken we inwoners die het leuk vinden om een bericht
te schrijven om te delen met buurtgenoten. Denk hierbij
aan bericht over een nieuwe minibieb, een straat die
wordt opengemaakt om leidingen te verleggen, of om
iemand in het zonnetje te zetten. Natuurlijk kun je fotograaf en schrijver van een bericht tegelijkertijd zijn.
Als wijkraad willen we investeren in een communicatie
team voor en door de wijk!

Daarbij is gekozen om de magazines van de afgelopen
vijf jaar digitaal aan te bieden op de website en de kleurstelling van de magazines te gebruiken bij de website.
Deze kleurstelling blijkt zeer eigentijds te zijn!
In de afbeelding is te zien hoe dit is uitgepakt.

van verenigingsgericht
naar onderwerpgericht

www.wijkraadwelgelegen.nl
Infomagazine
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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.
Fortweg 60, 7322 GV Apeldoorn
telefoon 055 - 234 00 60

www.gym-fysio.nl

‘Eén aanspreekpunt voor al je financiële 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
financieel advies? Ik kom graag bij je
langs voor een kennismakingsgesprek.

055 2032 048











9.9

Zutphensestraat 50 Apeldoorn
contact@holtkampfinancieeladvies.nl
www.holtkampfinancieeladvies.nl

Op zoek naar
een baan in de
telefonische verkoop?

Zoekt ter uitbreiding van
haar verkoopteam een ervaren
telefonische verkoper.

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

To-Be-is-Free
Transformatie:
naar eigen kracht, vreugde, heelheid

Energetische Healing:
opheffen oude/onverwerkte programma’s,
emoties (angst, verwarring etc.)
denkpatronen, (fysieke) klachten, trauma

Martine Lokker: 055 - 35 56 282
www.to-be-is-free.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan.
Interesse? Kijk voor
meer informatie in
het Colofon op
pagina 27 van dit
magazine.

Geslaagde optredens Cultuur bij je Buur
Zondag 24 april was ik in de tuin van de Drie Gezusters
aan de Trekweg aanwezig waar het trio Goed Snik optrad.
Trio Goed Snik heeft een stevige reputatie als het gaat om
het platspelen van zalen, cafés en huiskamers.
Het publiek heeft de songteksten bij de hand en kan dan
uit volle borst meezingen met zijn allen! Het levenslied op
geheel eigen wijze vertolkt. Het was een vrolijke boel.

Op zaterdag was er een optreden van Stenice, deze band
vertolkt akoestische nummers met harmonieuze samenzang,
een paar jaar eerder was ik al eens hierbij aanwezig, zij
speelden verschillende covers van o.a. Venice, Crosby, Stills,
Nash & Young en The Eagles. Kortom twee geslaagde optredens met verschillende muziek stijlen. Voor ieder wat wils.
Yvonne Eshuis

Even voorstellen:

nieuw bestuurslid Koen Schotman
Dag mede-wijkbewoners,
Sinds februari ben ik lid van de wijkraad. Ik woon sinds mijn tweede op Bongerdpad 6. Inmiddels ben
ik 19 jaar jong en studeer ik op Saxion Deventer, erg enthousiast, Klimaat & Management. Een studie
die mij zeer bevalt en onder de ruimtelijke ontwikkeling valt. Vanuit mijn studie heb ik vorig jaar bij
de gemeente Apeldoorn stage gelopen op de afdeling Energietransitie. Inmiddels ben ik naast mijn studie parttime
in dienst voor de gemeente om een onderzoek te doen naar de energieaanpak in de binnenstad en de Kanaalzone.
Via de gemeente heb ik destijds een keer meegelopen met de wijkraad, waardoor ik toen enthousiast werd om als
jongere over mijn wijk te kunnen meepraten. Vanuit mijn ervaring als bewoner en door direct contact te hebben met
mensen binnen de gemeente probeer ik zo een steentje bij te dragen. Ik woon achter de basisschool de Hertog van
Gelre waar ik ook op school heb gezeten. Daarnaast voetbal ik nog altijd bij Robur et Velocitas, waar ik in een leuk
vriendenteam zit.
Ik hoop dat we de komende jaren veel vooruitgang kunnen boeken in onze wijk op het gebied van participatie en
de ruimtelijke kwaliteit en dat ik daarnaast voor mezelf zo wat ervaring op kan doen.

Groet, Koen Schotman

Vacature: fotograaf
De wijkraad is op zoek naar mensen die het leuk vinden om op regelmatige basis mooie foto’s
van de wijk te maken om deze te delen op de website. De foto’s kunnen dienen als ondersteuning
van een specifiek (nieuws)bericht maar het kan natuurlijk ook om een mooi beeld uit de wijk zijn.
Het kan ook dat aan de hand van jouw foto iemand anders een kort berichtje maakt voor de
website. Natuurlijk kun je ook zelf een korte verklarende tekst bij de foto schrijven. Als fotograaf
wordt je lid van het nieuwe energieke communicatieteam Wijkraad Welgelegen. Het aantal uren
per week zal beperkt zijn. Met elkaar geven we het team communicatie vorm.
Infomagazine
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Ben je geduldig, kun je goed luisteren en wil je iets betekenen
voor mensen die eenzaam zijn? Word dan vrijwilliger bij de Kap
Neem even de tijd en luister
Ze klonk in de war en was nogal overstuur. Ze wilde zo
graag met iemand praten, iemand die haar zou begrijpen.
Ze deed telefonisch haar verhaal, ik luisterde en gaf heel
af en toe een klein teken dat ik haar hoorde. Na ongeveer
een half uurtje werd ze rustiger. Heel voorzichtig gaf ik
aan dat ik haar verhaal begreep en dat ik snapte wat zij
te vertellen had. Maar was dat omdat ik écht begreep wat
zij bedoelde? Of liep ons gesprek zo goed omdat ik de
tijd nam om naar haar verhaal te luisteren, haar het hele
verhaal te laten doen en haar daarbij niet in de rede te
vallen? En is dat laatste niet vele malen belangrijker dan
het geven van goedbedoeld, maar misschien wel ongewild advies? Door gewoon even de tijd te nemen en haar
verhaal aan te horen voelde zij zich gehoord en daar gaat
het om. Een klein gebaar dat iemands dag zomaar kan
veranderen.
Er zijn veel eenzame mensen in Apeldoorn die bijna nooit iemand spreken.
Ook bij jou in de buurt. Ben je geduldig en zou jij af en toe eens naar hen willen
luisteren? Meld je dan nu aan als vrijwilliger bij de Kap via 055 529 55 20.
Nathalie Postma, coördinator vrijwilligers HulpSaam

Sport en fysiotherapie onder één dak
Wil je graag fitter worden, maar ga je niet graag naar
een traditionele sportschool? Maak dan eens kennis met
Gym-Fysio. Daar sport je, onder begeleiding van een fysio,
op een boerderij midden in het Mheenpark.

Voor jong en oud
“We willen dat iedereen zich hier prettig voelt”, zegt Mark,
die samen met zijn vrouw Iris eigenaar is van Gym-Fysio.
“Zelfs als je sporten voorheen niet zo leuk vond. De informele sfeer, het huiselijke karakter en de goede begeleiding
dragen daaraan bij.
Gym-Fysio is er niet alleen voor mensen die fysiotherapie
nodig hebben. Mark: “Je kunt hier ook gewoon komen
trainen en we hebben hele ruime openingstijden. We hebben een ruim aanbod thematrainingen. Deze worden in
kleine groepjes aangeboden, nooit meer dan zes mensen.
We merken dat mensen de kleinschaligheid fijn vinden.
Bij ons geen pasjessysteem, wij herkennen je domweg als
je binnenloopt.
Wil je het zelf een keer ervaren?
Neem dan contact op voor een gratis proefles.

Jou met plezier laten bewegen, dat is het doel van het
team van Gym-Fysio. Dit gebeurt op basis van drie pijlers.
Dit zijn pijnvrij bewegen, uitgedaagd worden op een
manier die bij jou past en tot slot bewegen in een fijne
setting op een idyllische plek.

8

Infomagazine

Fortweg 60, 7322 GV Apeldoorn, telefoon 055 - 234 00 60
contact@gym-fysio.nl - www.gym-fysio.nl

Een kijk in de wijk...

Vrijdag 3 juni maakte wethouder Anja Prins met twee bestuursleden van Wijkraad Welgelegen een wandeling door de
wijk. Met daarbij speciaal aandacht voor participatie waaronder speelplekken en ontmoeting. Wijkparticipatie is zoveel
meer dan alleen een budget beschikbaar stellen. Het betekent samen overleggen en op elkaars kennis en ervaring
bouwen, met inbreng van alle bewoners van de wijk.

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.
Mede dankzij uw steun kunnen wij zorgen voor een veilige, schone en leefbare wijk!

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

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 subsidiëren tot een
bedrag van maximaal € 100,-. U doet hiervoor uw aanvraag bij wijkraadwelgelegen@gmail.
com en u hoort dan op korte termijn of uw aanvraag wordt gehonoreerd*. Op basis van de
door u overlegde bonnen wordt 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…?
Aanvragen moeten vóór 15 juli 2022 bij de wijkraad binnen zijn.
Daarna krijgen aanvragers bericht of hun aanvraag is gehonoreerd.
* bij teveel aanvragen krijgen nieuwe straten / buurten voorrang boven straten/ buurten die in
eerdere jaren al een bedrag hebben ontvangen.
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Deventerstraat 107
7322 JM Apeldoorn
Tel. 055 - 366 71 60
Fax 055 - 366 90 93

H. JONKER
Restauratieschilder
Schilder- Behanger

Ovenbouwershoek 21

7328 JH Apeldoorn

Telefoon 3664363

www.frankschuurman.nl

•
•
•
•

schilderwerk
behangwerk
beglazing
glas in lood

•
•
•
•

monumenten onderhoud
marmer imitatie
hout imitatie
vergulden

Het adres voor uw scootmobiel in Apeldoorn
Ook voor service, onderhoud en reparatie kunt
u bij ons terecht. Wij leveren ook gebruikte
scootmobielen met garantie.

Interieur, styling & meubelmakerij

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

Molenstraat 168, Apeldoorn - 055 360 32 14

of kijk op

www.michilsen-wonen.nl

Nieuw en gebruikt en direct uit voorraad leverbaar

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

Voor de betere lingerie.
Deventerstraat 148
7321 CE Apeldoorn
tel. 055 - 522 02 17
info@floradesign.eu
www.floradesign.eu

@Dessous Lingerie Apeldoorn

Korenstraat 118, Apeldoorn
tel: 055 - 522 03 60
www.dessouslingerie.nl
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Zorg
van grote
waarde

www.kleingeluk.nl
zorglijn@kleingeluk.nl
0800-0604
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Herhaling gratis reanimatie en AED-cursus
Dit najaar organiseert de wijkraad in de Hertog van Gelreschool aan de Morellenlaan weer reanimatiecursussen,
naar keuze overdag of ’s avonds. Bij een hartstilstand is er
acuut levensgevaar. Direct starten met reanimeren en het
aansluiten van een AED redt levens. Maar hoe doe je dat?

Samen met andere cursisten oefent u alle reanimatiestappen op oefenpoppen en leert u een AED bedienen.
Na afloop van de AED-cursus ontvangt u een certificaat.
Met dit certificaat kunt u zich aanmelden bij HartslagNu.nl,
het alarmeringsnetwerk voor burgerhulpverleners bij
reanimatie. U kunt bij reanimatie het verschil maken!

In deze cursus van drie uur tijd leert u:

•
•
•
•
•
•

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

Interesse? Deelname is gratis, u kunt zich alvast
aanmelden via yeshuisw57@gmail.com

Nieuwe AED geplaatst aan de Fortunalaan 74
Op 9 mei is de achtste AED van Wijkraad Welgelegen
door de firma Defibrion geplaatst aan de gevel van de
Fortunalaan 74 (ventweg van de Wapenrustlaan) aan het
huis van de familie van Heydoorn. Corrie had gereageerd
nadat zij de oproep voor nieuwe locaties in het wijkmagazine had gelezen. Ze volgt een cursus hartreanimatie,
haar man Croes beschikt via zijn werk over BHV en EHBO.
Ze waren het er daarom samen snel over eens dat er bij
hen aan het huis een AED mocht hangen.
Een AED is een draagbaar apparaat dat kan worden ingezet
om een slachtoffer van een hartstilstand een elektrische
schok toe te dienen. De afkorting AED staat voor ‘Automatische Externe Defibrillator’.
Benieuwd hoe een AED werkt?
Bekijk het instructie-filmpje op Youtube, zoektermen:
HeartSine Samaritan PAD AED instructie

Op www.hartslag.nu is te zien waar
in de buurt AED’s bechikbaar zijn.

Komt u ook langs op zaterdag 16 juli?

Een stevige sociale basis zorgt ervoor dat Apeldoorners
meedoen op een manier die bij hen past. Bij die sociale
basis horen ook sociale netwerken.

is

In sommige situaties zijn iemands
sociale basis en sociale netwerken
niet voldoende om mee te kunnen
doen. Dan bieden we een vangnet.

So c i a

Verenigingen, zoals
voor sport en cultuur

Financiële situatie

Woonsituatie

Opleidingen
en cursussen

i

Ondersteuning die gratis
en zonder doorverwijzing
toegankelijk is

Va
n
et

Familie, vrienden, buren
en andere contacten

Toegang tot
het vangnet

gn

le b

as

Bij een
gemeenschap horen

Baan, dagbesteding
en vrijwilligerswerk

Het vangnet is in principe tijdelijk.
We werken er samen aan dat de
Apeldoorner (weer) voldoende sociale
netwerken en sociale basis opbouwt
om samenredzaam verder te kunnen
zonder het vangnet.
OPGAVE 1 SOCIALE BASIS VERSTERKEN

OPGAVE 2 FOCUS OP KWETSBARE INWONERS IN HET VANGNET

Een veerkrachtig Apeldoorn
Een sterk en betrokken Apeldoorn waar iedereen ertoe doet, dat is ons doel. In de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling 2022-2030 “Een veerkrachtig Apeldoorn” heeft de gemeente met veel partners in het
sociaal domein uitgewerkt hoe we dit sámen met de inwoners voor elkaar willen krijgen.
Wat wordt er anders?
Als gemeente gingen we tot nu toe vooral uit van onze
eigen dienstverlening: Welke hulp kunnen wij geven aan
de inwoner? Dat gaan we anders doen. Want er gebeurt
al zoveel in Apeldoorn. Apeldoorners helpen elkaar en
zien naar elkaar om. Ze kunnen veel zelf en samen.
Daarop willen we aansluiten.
Aansluiten op wat inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven zelf doen, is een grote verandering.
En die is niet van de ene op de andere dag klaar. Maar
daar gaan we de volgende jaren hard mee aan het werk.
We hebben het dan in de kadernota over het versterken
van een sociale basis en over het vangnet. Wat bedoelen
we daar mee?
Sociale basis
Mensen hebben dingen nodig om zo gelukkig en gezond
mogelijk te kunnen leven. Bijvoorbeeld een eigen woning,
een baan, een sociaal netwerk en genoeg geld om rond
te komen. Al deze dingen noemen we de sociale basis.
Inwoners regelen dat vooral zelf. Dat verwachten we ook
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van hen. Maar soms is daar extra hulp bij nodig van de
gemeente. Bijvoorbeeld door voor genoeg banen te
zorgen. En door voldoende nieuwe woningen te bouwen
in fijne buurten.
Bij de sociale basis kun je ook denken aan de sociale
netwerken van inwoners, groepen en buurten. Hierin doe
je dingen samen met andere mensen. Bijvoorbeeld in de
straat, bij de sportclub of op het werk. Meedoen in sociale
netwerken zorgt ervoor dat je beter wordt in dingen die je
al kunt, nieuwe dingen leert en je goed voelt. En tegelijk
draag je zo bij aan het samenleven in Apeldoorn. We gaan
deze sociale basis versterken, zodat Apeldoorners zich na
een tijdje nog beter samen kunnen redden.
Vangnet
Een stevige sociale basis, waar we het hiervoor over
hadden, is niet voor iedereen voldoende. Voor hen is er
een vangnet. In het vangnet helpen we Apeldoorners op
weg om dat eigen sociale netwerk en die sociale basis
sterker te maken. Het doel is om steviger in de eigen
schoenen te staan en op eigen kracht verder te kunnen.

Als het nodig is, is extra ondersteuning beschikbaar.
Daarbij bieden we maatwerk: het moet passen bij de
(gezins-) situatie van de inwoner. En je moet niet vast
komen te zitten in het vangnet, zodat je er niet meer
uitkomt. Daar helpen we bij.
Vervolg op de kadernota
De Kadernota is op 23 december 2021 door de gemeenteraad van Apeldoorn vastgesteld. Nu worden de doelen
verder uitgewerkt in drie concrete plannen; Wonen en
leefomgeving, Bestaanszekerheid, Gelijke kansen.

Natuurlijk doen we dat samen met inwoners en maatschappelijke organisaties in onze gemeente.
Samen055
Heeft u een zorgvraag waar u in uw eigen sociale netwerk
niet uitkomt? Dan is Samen055 de plek om naartoe te
gaan. Hier kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld
zorg, werk, geld of opvoeding. U kunt zo binnenlopen
tijdens een inloopspreekuur. Een medewerker zorgt voor
geschikte hulp of verwijst u door naar waar u moet zijn.
Kijk op www.samen055.nl voor meer informatie.

30 jaar - 1992-2022

Wijkraad Welgelegen
Ja, u leest het goed, de wijkraad bestaat dit jaar dertig jaar.
Op 12 februari 1992 werd de wijkraad opgericht. Eerst als
TBBO (Territoriale Belangen Behartigings Organisatie) voor
de wijken Welgelegen en Zevenhuizen/Mariëndaal.
Aanleiding voor de oprichting was destijds de onverwachte
komst van de Aldi waarbij de verwachting was dat de winkel
vanwege zijn regionale functie voor overlast in de buurt
zou zorgen. Na een eerste oproep meldden zich 200 leden.
De contributie was destijds fl. 2,50.
De eerste nieuwsbrieven verschenen in ’92 en op 16 juni 1992
werd de eerste Algemene Leden Vergadering georganiseerd
in de Hertog van Gelreschool.

Het bestuur van Wijkraad Welgelegen in de 90’er jaren, met
v.l.n.r. Rene van der Boor, Jo Kruitbosch, voorzitter Job Haalboom
en geheel rechts toen nog secretaris Theo Linthorst.

De wijkraad trakteert!
De wijkraad besteedt op feestelijke wijze aandacht aan haar jubileum. Wijkbewoners kunnen
zaterdag 16 juli tussen 16.00 en 17.00 uur een gratis ijsje halen bij Het IJsplein. We nodigen
u van harte uit voor een bakkie koffie / thee, een praatje en uiteraard kunt u dan bij ons terecht
voor met al uw vragen en opmerkingen over de wijk en het werk van de wijkraad. Komt u ook?
Bestuur Wijkraad Welgelegen

1992-2022
Vul hier alstublieft uw adres in en als u ook uw mailadres vermeld ontvangt u voortaan onze nieuwsbrief.
Woonadres: .......................................................................................................................................................................................
Mailadres: ............................................................................................................................................................................................

Lever deze bon zaterdag 16 juli tussen 16.00 en 17.00 uur in bij de stand
van de wijkraad voor Het IJsplein, Burgemeester Jhr. Quarles van Uffordlaan 57.

(Maximaal 1 ijsje per persoon)

Infomagazine
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Jumbo
is
Jumbo
is
Jumbo
is
de
Goedkoopste
de
Goedkoopste
de Goedkoopste
Bij
jou
in
de
buurt!
Bij
jou
in
de
buurt!
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
DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
Kijk voor de spelregels van de Laagsteprijsgarantie op Jumbo.com

Kijk voor de spelregels van de Laagsteprijsgarantie op Jumbo.com

Kijk voor de spelregels van de Laagsteprijsgarantie op Jumbo.com

Wiegmans
Apeldoorn, Korianderplein 61

Wiegmans
Wiegmans
Apeldoorn, Korianderplein
61
Apeldoorn, Korianderplein 61
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Onveilige (fiets)oversteekplaatsen Noorderlaan
Auto’s die vanaf de Oost-Veluweweg /Ringweg (o.a. Laan
van Zevenhuizen / Edisonlaan), via Kanaal Noord, richting
het centrum (Noorderlaan-Deventerstraat) rijden, hebben
bij twee belangrijke fiets/voetgangers oversteekplaatsen,
regelmatig nog steeds een hoge snelheid vaak boven de
50 km/uur.

altijd gewacht worden, waardoor de tijdwinst te niet
gedaan wordt en zeker niet opweegt tegen de gerealiseerde verkeersveiligheid.

In de bocht op de hoek van de Zevenhuizenseweg /
Oosterlaan en Kanaal Noord is het uitzicht m.n. naar links
(vanuit de Zevenhuizenseweg) zeer slecht. Hierdoor is het
oversteken ter plaatse zeer risicovol. Deels wordt dit ook
veroorzaakt door de aangeplante erfafscheiding, maar ook
doordat de auto’s vanaf de Deventerstraat, in de bocht,
een hoge snelheid hebben.
Op Kanaal Noord ter hoogte van het Sluisje, ligt een van
de drukste (fiets)oversteekplaatsen van Apeldoorn, met
veel overstekende scholieren. Auto’s rijden hier regelmatig
50 km/uur of harder. In de huidige situatie is het op beide
plaatsen zeer onveilig om hier over te steken. Dit wordt
vooral veroorzaakt door de hoge snelheid van de auto’s,
waardoor de kans op een aanrijding zeer reëel is.
Met vertegenwoordigers van de gemeente is ter plekke
in december 2021 gesproken over de onveilige situatie.
De vertegenwoordigers van de gemeente deelden direct
dezelfde zorgen.
Hoe verder?
Nu de Deventerstraat (centrumring) 30 km zone wordt, is
het logisch om de 30 km zone ook op Kanaal Noord in te
voeren, want bij het verkeerslicht Noorderlaan moet toch

Centrumring:

30 km zone:

Optie 30 km:

Door op Kanaal Noord, ongeveer ter hoogte van het
Zwitsalterrein (Kanaal Noord, huisnummer 238), tot aan
de Deventerstraat (kruising met Noorderlaan) een 30 km
zone in te voeren (misschien in combinatie met een
drempel, wordt de situatie om over te steken (de brug
bij restaurant Soap, het Sluisje en hoek Oosterlaan/
Zevenhuizenseweg) veiliger en het risico op een aanrijding
aanzienlijk gereduceerd.

Bewonersbijeenkomst
verkeerssituatie Noorderlaan
Wijkraad Welgelegen organiseert na de zomer een bewonersbijeenkomst
om van omwonenden en belanghebbenden te horen hoe tegen deze onveilige
situatie rondom de Noorderlaan wordt aangekeken en welke ideeën er zijn
zodat dit aan de gemeente aangereikt wordt. Op www.wijkraadwelgelegen.nl
krijgt u actuele informatie over deze bewonersbijeenkomst.
U kunt zich dan daarvoor aanmelden of direct een mail sturen naar
wijkraadwelgelegen@gmail.com
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Van 50 naar 30 kilometer per uur in steden
In het verleden is de auto (te) veel ruimte gegeven in steden.
Het verlagen van de autosnelheid past in een landelijke
trend om leefbaarheid in de steden te vergroten. Steeds
meer gemeenten passen hun visie en beleid aan, waarbij
30 km kilometer per uur de norm wordt, voetgangers en
fietsers beter beschermen en meer de ruimte geven. Een
stad waarin kinderen veilig naar school kunnen fietsen en
lopen. En waar ook ouderen met plezier de fiets blijven
pakken. Een lagere snelheid helpt daarbij.
In 2020 werden er in Nederland 610 verkeersdoden
geregistreerd. Mede dankzij de coronalockdowns was het
aantal doden minder dan het jaar ervoor. Sinds de jaren
70 daalde dat aantal lange tijd, maar de afgelopen jaren
stagneert dat, signaleert de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De meeste doden
in het verkeer zijn ouderen: vorig jaar was 37 procent van
de verkeersdoden 70-plus. Er overleden meer fietsers (229)

dan inzittenden van een auto (195). Ongeveer 80 procent
van de ongevallen vindt in steden plaats op wegen met
50 kilometer per uur als maximumsnelheid.
Als op de helft van de 50-kilometerwegen voortaan een
maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gaat gelden
en mensen zich ook aan die limiet houden, daalt het aantal verkeersdoden en -gewonden binnen de bebouwde
kom met ca. 30 procent. Wanneer je dan een ongeluk
krijgt met een auto die 30 kilometer in plaats van 50 km
per uur rijdt, heb je 90 procent meer kans om dit te
overleven. Ook de gemeente Apeldoorn is op dit gebied
volop in beweging. Eind maart heeft de gemeente de visie
met betrekking tot het invoeren van ‘maximaal 30 km per
uur op de centrumring van Apeldoorn’ bekend gemaakt.
Artikel met dank aan wijkbewoner Henk Thalen.

Apeldoorn 30 km/uur stad
De maximumsnelheid op de “nieuwe” centrumring in
Apeldoorn gaat de komende jaren in fasen omlaag van
50 naar 30 km/uur. Onder meer op de Regentesselaan,
Deventerstraat en Quarles van Uffordlaan, onderdeel
van de centrumring (blauw op de kaart), is de limiet straks
30 kilometer. Autoverkeer dat grotere afstanden aflegt
en helemaal niet in het centrum hoeft te zijn, moet bij
voorkeur de echte ringweg (o.a. Laan van ZevenhuizenEdisonlaan) of A50/ A1 gebruiken.
Langzaam verkeer krijgt daarom, waar mogelijk, voorrang op het verkeer op de centrumring. De gemeente
heeft de intentie om in 2030 “Apeldoorn fiets- en wandelstad nummer 1 van Nederland” te zijn. Dit betekent dat,
volgens de visie, voor zowel inwoners en bezoekers van
‘Apeldoorn buitenstad’ de fiets het vervoermiddel wordt.
Om dit te bewerkstelligen wordt het gebruik van fietsen
gestimuleerd en fietsroutes worden sneller en veiliger
gemaakt.

Nieuw: minibieb aan de Oosterlaan
Sinds kort is er een nieuwe minibieb in onze wijk te vinden. De locatie is
aan de Oosterlaan 51a. Het betreft een mooie kleine minibieb onder een
magnolia. Wil je een mooi goed onderhouden boek ruilen voor een ander
boek dan is hier een nieuwe mogelijkheid omdat in de wijk te doen.
Ben je nieuwsgierig naar het aanbod, neem gerust een kijkje.
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Hulp nodig?
Samen055 helpt je op weg!
Soms zit je met vragen waar je zelf niet uitkomt. Dit kan gaan over de opvoeding van je kinderen, de zorg
voor je ouder wordende vader of misschien over geldzaken. Kom je hier zelf niet uit, kom dan langs bij één
van de Samen055 locaties. Daar zit een team van vrijwilligers en deskundigen voor je klaar om jou weer op
weg te helpen. Soms ben je al geholpen door even met iemand te praten en soms is daar meer voor nodig.
Bij Samen055 werken de gemeente Apeldoorn, Stimenz, het Centrum voor Jeugd en Gezin, MEE Veluwe,
ZuiddoetSamen en Don Bosco nauw samen waardoor er een groep deskundigen beschikbaar is om jou bij
te staan.
Wie kun je tegenkomen?
Eén van de medewerkers van Samen055 is Marina Ruijsch.
Zij werkt daar als coördinator. Dat houdt in dat zij ervoor
zorgt dat alle professionals van de betrokken organisaties kennis met elkaar delen, dat de samenwerking met
ontmoetingsplekken, huisartsen en politie goed verloopt
en dat alle nieuwe medewerkers een scholingsprogramma
volgen. Daarnaast houdt zij goed bij welke voorzieningen
op het gebied van zorg en welzijn er gemakkelijk beschikbaar zijn in de wijk. En bij alles wat ze doet houdt ze voor
ogen wat de inwoners van Apeldoorn nodig hebben.

Samenwerken en korte lijntjes
“Een van de voordelen van Samen055 voor de inwoner is
dat we sneller kunnen schakelen tussen de verschillende
expertises binnen de betrokken organisaties. Dit betekent
dat de inwoner niet meer van loket naar loket wordt gestuurd. Dat doen wij nu. Door deze nauwe samenwerking
zijn er korte lijntjes en weten we goed wat er speelt bij de
inwoner, dit zorgt ervoor dat we sneller kunnen handelen.
Een voorbeeld. Stel je hebt vanwege familieomstandigheden contact met Stimenz, maar je hebt ook schulden.
Je contactpersoon bij Stimenz kan dan een schuldhulpverlener erbij halen en meenemen naar jullie afspraak.
De medewerker van Stimenz en de schuldhulpverlener
houden daarna contact met elkaar en stemmen af wat
er moet gebeuren. Jij hoeft dan geen extra afspraken te
maken. Dit scheelt je weer een hoop uitzoek- en regelwerk.” Aldus Marina.
Kom langs bij Samen055, locatie Zilverschoon
Heb je hulp nodig bij vragen op het gebied van geld,
zorg, opvoeden of werk kom dan langs bij onze locatie
Zilverschoon. Tijdens de inloopspreekuren zit er altijd
iemand voor je klaar om te helpen.
Onze inloopspreekuren op de locatie aan Zilverschoon 4
zijn op maandag- en donderdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur en op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.
Je kan gewoon binnenlopen, geen afspraak nodig.
Voor meer informatie over de andere Samen055 locaties
en tijden van de inloopspreekuren bezoek onze website
op www.samen055.nl.

Ontwikkeling interactieve wijkkaart
Bestuurslid Koen Schotman is bezig met de ontwikkeling van een interactieve wijkkaart die binnenkort op de
vernieuwde website te vinden zal zijn. Op deze kaart zullen van verschillende thema’s de locaties in de wijk te vinden
zijn, zoals bijvoorbeeld: kunstwerken, minibiebs, AED’s, historische gebouwen, speeldveldjes, openbare laadpalen,
scholen en kinderopvang. De verwachting is dat deze interactieve kaart deze zomer gerealiseerd zal zijn.
Heeft u nog suggesties voor aanvullende thema’s? Geef deze dan door via wijkraadwelgelegen@gmail.com
Infomagazine
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Molenwiek, nieuw én oud
Nieuwbouw Kanaal en Molenstraat
In het voorjaar van 2005 was de afbraak van de oude bebouwing in de hoek Kanaal-Molenstraat, waaronder
ook delen van de Molenstraat zelf, in volle gang. Deze afbraak was nodig om plaats te maken voor een nieuwe
invulling van de kanaaloevers en het voormalige industrieterrein. Overigens, de wijkraad heeft eertijds veel
afgebroken panden op foto vastgelegd. Zoals gezegd, in de loop der jaren is het terrein ingevuld met nieuwbouw. En zo werd het ‘hofje’ de Molenwiek opgeleverd in 2016.
Garagebedrijf Van Hout(t)um
Op Molenstraat 123 was al voor de Tweede Wereldoorlog
het garagebedrijf van Van Houtum (ook gespeld als Van
Houttum) gevestigd. Het was een karakteristiek gebouw
met typische schuine dakvensters voor de lichtinval (‘glazen
lichtstraten’). In 1953 is het woonhuis bij de garage verbouwd tot kantoor en showroom. De architecten waren
de gebroeders Heuvelink (Kerklaan). De aanvraag hiervoor en de bouwtekeningen zijn bewaard gebleven.

Belangrijk in de verbouwing was het aanbrengen van de
karakteristieke ronding aan de gevel (rechts gezien vanuit
de Molenstraat). Een kunststukje van de gebroeders! Het
complex is overigens later nog enkele malen verbouwd.
In de loop der jaren 50 van de vorige eeuw kreeg het
bedrijf een andere eigenaar, De Haas, en het bedrijf ging
onder deze naam verder. Sinds 1984 was de industrie- en
handelsonderneming (leidingsystemen) er gevestigd.
Afbraak
Ook het bedrijf van Middelink moest wijken. En wat je
afbreekt krijg je niet meer terug. Denk maar eens aan het
oude slachthuis, ooit gebouwd in de stijl van de Amsterdamsche School (zie Infomagazine 2018 / 2). Beleidsmakers
van de gemeente en architecten moeten gedacht hebben
dat de garage op een of andere manier toch behouden
moest blijven. Hoe dan…? De verantwoordelijke ‘hoofdarchitect’ eertijds, Rein Geurtsen, er naar gevraagd:
‘…het respecteren van de oorspronkelijke architectuur
van het voormalige garagebedrijf, die in mij ogen sterk
geïnspireerd was op de architectuur van Willem Dudok uit
de jaren 20-30 (Stadhuis Hilversum), was een uitdrukkelijke
randvoorwaarde die ik, in mijn hoedanigheid van supervisor Kanaaloevers, aan de architecten heb meegegeven.
Eén van de karakteristiek elementen van die architectuur
is de toepassing van een bijzondere baksteen, een plattere
steen dan het gebruikelijke waalformaat. Door die platte
steen wordt het effect van de horizontaliteit van de architectuur versterkt. Ook de zachte geel-oker kleur van de
steen draagt bij aan de lichte uitstraling van deze architectuur…’.
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Molenwiek
De linkerzijde van de Molenwiek (v.a. nummer 70) en het
pand Molenstraat 123b zijn ontworpen door architecten
van het bureau I’M te Deventer (Izaak Ezerman en Martin
Kleineschaars), experts in het hergebruik van gebouwen.
Zij hebben zich laten leiden door het ontwerp van de
oude garage.
Aanvankelijk was het de bedoeling het gehele garagecomplex te hergebruiken maar dat bleek bouwtechnisch
niet haalbaar. Ook handhaving van de karakteristieke gevel
met ronde uitbouw bleek niet te handhaven. Uiteindelijk
heeft de bouwmaatschappij er voor gekozen de voorbouw
te herbouwen, met inbegrip van de bijzondere ‘Dudokbaksteen’. Die zelfde steen is toegepast in het bouwblok
dat gebouwd is ter plaatse van de voormalige werkplaats. De andere bebouwing van De Molenwiek heeft
een contrasterende kleur baksteen gekregen, zodat het
onderscheid tussen ‘oud en nieuw’ goed waarneembaar is.
Rein Geurtsen: ‘Als je het complex nu bekijkt kun je niet
anders dan bewondering hebben voor het ouderwetse
vakmanschap van het aannemersbedrijf dat het project
heeft gerealiseerd. Prachtig zoals het ronde metselwerk
is gerealiseerd in de gevel van het woonhuis (Molenstraat
123b)’.
De gevels van de huizen nummers 70- lijken op de eertijds
grote garagedeuren. Zoals de garage eertijds staat ook
de Molenwiek enigszins ‘schuin’ op de Molenstraat.

Kortom de afgebroken garage is weer opgebouwd in
de vorm van woonhuizen, opgeleverd in 2016, waarbij
het karakter van de buurt eertijds is behouden.
Maar, zoals Cruyff al zei, je ziet het pas als je het weet!
Het blijft overigens nog de vraag wie ooit de garage
heeft ontworpen en wanneer.
Dank
De huidige bewoners van het huis Molenstraat 123 b
waren zo vriendelijk mij binnen te laten en het huis te
laten zien. Indrukwekkend, met ouderwets hoge plafonds.
Eveneens hartelijk dank aan Rein Geurtsen, eertijds als
stedenbouwkundig architect verantwoordelijk voor het
ontwerp van de kanaaloevers en ‘supervisor’ over diverse
deelprojecten w.o. de architectuur van De Molenwiek.
Hij werkte hierbij nauw samen met landschapsarchitect
Paul Achterberg.
Ik wil Stefan Rutten van CODA hartelijk danken voor
antwoord op mijn vragen en het terbeschikking stellen
van illustratiemateriaal. Van hem kreeg ik de bouwtekeningen van de verbouwing in 1953 van het woonhuis
Molenstraat 123.
Folkert Bruining

Bronvermelding afbeeldingen:
Nieuwe Apeldoornsche Courant 24 april 1948,
foto’s uit het CODA-archief, Albert Cnossen.

De voormalige openbare lagere school Meulenwiek /
Molenstraat aan de Molenstraat 120, dankt ook haar
naam aan de voormalig molen. Het pand was tot voor
kort nog het onderkomen van kinderdagverblijf Kindervilla
Welgelegen. Het 820 m2 grote gebouw op een perceel van
5.990 m2 staat te huur. Het gebouw kan gebruikt worden
voor diverse ‘doeleinden binnen het maatschappelijke
spectrum’. Het gebouw is eigendom van de gemeente,
zo vermeldt de advertentie op Funda. Het oorspronkelijke
schoolgebouw stamt uit 1915-1920 en rond 1993 is het flink
uitgebouwd. De school staat niet op de monumentenlijst.
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historische wijk

De Molenstraat heeft haar naam vrijwel zeker te danken aan:

Korenmolen De Hoop
Op de bouwlanden van het landgoed Welgelegen werd
eertijds boekweit en rogge verbouwd. Dit graan moest
gemalen worden. In 1830 is daartoe de korenmolen
De Hoop gebouwd op een stuk heide tussen de huidige
2e Wormenseweg en de Kayersbeek, honderd meter ten
zuiden van het huidige spoor, in de buurtschap Wormen
(ongeveer op de plek die nu Kraanvogelhof heet). Freule
‘Sweertje’ Schimmelpenninck (overleden 1839), de laatste
overgebleven freule op het landgoed Welgelegen, keek
in de verte uit op de molen. Uiteraard was er weinig
bebouwing in die tijd en dus vrij uitzicht.
In 1865 werd ten noorden en oosten van de molen het
kanaal (de ‘knik van Sweertje’) naar Dieren doorgetrokken.
In 1876 werd honderd meter van de molen de spoorlijn
Arie Lieman, 1865, korenmolen De Hoop, bron CODA.
aangelegd. Dit tot ergernis van de molenaar want de
spoordijk nam veel wind weg. Als de molen nog bestond
zou hij nu niet meer in Welgelegen liggen. Helaas, de molen is niet meer. Vanaf 1876 werd de molen ‘onttakeld’.
In 1919 werd het restant gesloopt. Gelukkig heeft Arie Lieman (1816-1893) een prachtige potloodtekening van de molen
nagelaten, de enige bekende afbeelding van de molen. Vrijwel zeker heeft de Molenstraat haar naam aan deze molen te
danken. De molen van Vorderman (1866-1983) lag in de buurt maar is van recenter datum. Bij de bouw daarvan had de
Molenstraat al haar naam.
Bron: Ignaat Simons, Het testament van Welgelegen, een landgoed in Apeldoorn, 1998.
Foto: CODA Museum, collectie Vereniging Oud Apeldoorn, voorheen Felua.
Zoek op www.collectienederland.nl naar Arie Lieman, dan ziet u al zijn fraaie tekeningen van Apeldoorn
en omgeving.

Voortgang herinrichting
Molenstraat
Inmiddels zijn de werkzaamheden in de Molenstraat
begonnen. In 2021 presenteerde de gemeente het
(tweede) voorlopige ontwerp van de Molenstraat.
Na uiteenlopende reacties is het ontwerp nogmaals
herzien. Na veelvuldig overleg, zowel met bewoners,
betrokkenen en belanghebbenden is het definitieve
ontwerp afgerond.
De tekening met het definitieve ontwerp hangt in
groot formaat bij La Paloma achter het raam.
Zie ook: www.apeldoorn.nl/molenstraat

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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Komst Centrum voor Veiligheid en Digitalisering
Hogeschool Saxion, de Politieacademie, Universiteit Twente, gemeente Apeldoorn en andere partners
werken al een tijdje aan een landelijk kenniscentrum rond digitalisering en veiligheid. Het centrum pakt
grote vragen rond deze onderwerpen bij de kop en gaat dat via vier verschillende wegen doen: onderwijs,
onderzoek, ondernemerschap en publieksactiviteiten. Voormalige vicepremier en PvdA-lijsttrekker Lodewijk
Asscher werd eerder binnengehaald om het nieuwe centrum op weg te helpen. Vanaf 1 september zal de
Wapenrustlaan 11 de nieuwe thuisbasis van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) zijn.
Onderwijs
De locatie is uitgekozen deels vanwege de ligging, het
pand ligt namelijk dichtbij het station. Dat is natuurlijk wel
handig voor toekomstige studenten die in het gebouw hun
opleiding moeten volgen. Op elk niveau, van mbo tot wo,
gaat het centrum met onderwijs aan de slag. Er worden
bijvoorbeeld ook specialistische voltijdstudies, kortlopende
minors en verschillende masters aangeboden. Allemaal rond
digitalisering en veiligheid. In het gebouw is ook ruimte
voor onderzoekers, het bedrijfsleven en startups. “Hiermee
zetten we een volgende stap in de ontwikkeling van het
CVD. En wordt Apeldoorn steeds meer dé stad van digitale
veiligheid”, zegt wethouder Jeroen Joon.
Apeldoorn als veiligheidshoofdstad van Nederland
Het CVD moet met de samenwerking tussen middelbaar,
hoger en universitair onderwijs, het bedrijfsleven en de
overheid een broedplaats worden voor het denken en
doen rond veiligheid en digitalisering. Het centrum gaat
een ‘kennisagenda’ opstellen met hun activiteiten in de
vier verschillende wegen: onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en publieksactiviteiten. Dat doen ze volgens
hun website via de volgende punten:
• De focus ligt op uitdagingen die economisch, bestuurlijk
en maatschappelijk relevant zijn. Dát zijn de dilemma’s
waarop snel winst te boeken valt. Deze vraagstukken
dienen zich als vanzelf aan en ze zetten je meteen aan
het werk.

• Er is geen tijd voor trage processen. Omdat de digitalisering razendsnel gaat, kiezen we voor compacte
onderwijsmodules en kortcyclische onderzoekstrajecten.
Daarmee spelen we steeds opnieuw in op de trends van
het moment.
• (Digitale) veiligheid raakt iedereen: van burger en bedrijf
tot overheid. Daarom is het essentieel dat alle relevante
partijen een gezamenlijke kennispositie opbouwen en die
inzetten voor onderwijs en onderzoek. Voor veel veiligheidsvraagstukken zijn digitale oplossingen mogelijk of
wenselijk.
• De grote digitale uitdagingen vragen niet alleen om
theoretische antwoorden, maar vooral ook om praktische
specialisten. In ons programma heeft de (bij)scholing van
gekwalificeerde professionals een centrale rol. Samen
werken we aan een veilige samenleving.
Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering zal vanaf
1 september het pand aan de Wapenrustlaan als thuisbasis gebruiken. Op de website is meer informatie te
vinden.

www.cvdnederland.nl
Infomagazine

21

Opruimacties zwerfafval:
maandelijkse opschoondagen 2022
Iedere derde zaterdag van de maand organiseert
Zero Waste Apeldoorn van 10.00 tot 12.00 uur een
opschoondag. Voor elke locatie kunnen 10-15 vrijwilligers
van materialen voorzien waarmee het zwerfafval op een
veilige manier kan worden verzameld in samenwerking
met Heel Apeldoorn Rein. Om mee te doen met de
maandelijkse schoonwandeling kunt u een mail sturen
naar zerowasteapeldoorn@gmail.com of u spontaan
aanmelden bij het verzamelpunt van een van de opruimlocaties op een opruimdag.

Trots op uw wijk? Houd uw wijk schoon en word ook
Rein! Opruimspullen nodig? Mail rein@apeldoorn.nl

Noteer ze alvast in uw agenda:
Zaterdag 16 juli - 20 augustus - 17 september
(World Cleanup Day) - 15 oktober - 19 november 17 december 2022

Klusaanhanger Reintje te leen

www.facebook.com/ApeldoornRein
www.facebook.com/ZeroWasteApeldoorn

alphega
apotheek

Tijd voor een opknapbeurt in de straat? Leen klusaanhanger
’t Reintje en geef uw buren een seintje! Alle Apeldoorners,
behalve bedrijven en stichtingen, kunnen klusaanhanger
’t Reintje lenen voor klusjes in de wijk. Denk aan zwerfafval
opruimen of een plantsoen onderhouden. Vraag ’t aan via
rein@apeldoorn.nl

24 smaken zelf ambachtelijk bereid ijs

Ooster-Welgelegen
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

Burg. Jhr. Q. v. Uﬀordlaan 57

Kanaal Noord 152, 7322 AC Apeldoorn
Telefoon 055 - 367 17 46
apeldoorn@stappenbelt.com

www.stappenbelt.com

BonBonSpecials}
} Handgemaakte Chocolade thuis bezorgd }

Marjanne Deelen
Plantsoen Welgelegen 20
7321 ZB Apeldoorn
06 301 06 402

22

Infomagazine

Liever professioneel uw
belastingaangifte doen?

AACC

AACC adviseert en ondersteunt
u met uw aangifte.

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

www.bonbonspecials.nl
info@bonbonspecials.nl

Accountants & Bedrijfsadviseurs

Vaste waarde voor elke ondernemersfase

adv_126x52_belastingaangifte_aacc.indd 1

25-09-2020 10:28
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Puzzeltijd!
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Win een leuke prijs!
De wijkraad Welgelegen heeft in het kader van
haar speerpunt ‘veilige wijk’ verspreid over de wijk
inmiddels verschillende AED’s laten plaatsen.
Welke AED hoort bij welk adres, weet jij het?
Lever de oplossing in met vermelding van je naam
en adres bij de stand van de wijkraad op 16 juli
tussen 16.00 en 17.00 uur op Het IJsplein of stuur
je oplossing naar wijkraadwelgelegen@gmail.com
en je maakt kans op een leuke prijs die we onder
de goede inzendingen verloten.

AED puzzel wijkraad Welgelegen
Morellenlaan 47 ........................................................................
Deventerstraat 172-174 .....................................................
Pluviusstraat 1 .............................................................................
Kersenlaan 53 ..............................................................................
Noorderlaan 12 ..........................................................................
Spoorbrughof 8 .........................................................................
Trekweg 48 .....................................................................................
Fortunalaan 74 ...........................................................................
Naam:

.....................................................................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................................................................

Laatste nieuws
Het voormalige Aldi-pand aan de Auroralaan is - onder voorbehoud verhuurd. Dat vermeldt de verantwoordelijke makelaar op de website
Funda in Business. Zo lang het nog niet 100% zeker is kan de makelaar
helaas nog niet melden wat er mogelijk in het pand komt, het pand
heeft detailhandel als bestemming.
Infomagazine
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SUP School Apeldoorn
Lekker buiten gezond op het water actief zijn? Bij SUP School Apeldoorn leer
je ontspannen suppen. Heb je het suppen eenmaal onder de knie, dan ligt heel
waterrijk Nederland aan jouw voeten. Maar eerst even oefenen met techniek
en materiaal. Boek jouw sup-les bij SUP School Apeldoorn aan het Apeldoorns
Kanaal.
Suppen is een ideale en relaxte manier om de wereld vanaf het water te
ontdekken… zo zag je het nog nooit. Een paar uurtjes suppen is ook goed
voor al die spieren die je anders te weinig gebruikt. Suppen is ontspannen
en gezond bezig zijn.
Heb je het suppen al onder de knie maar geen professioneel board?
Bij SUP School Apeldoorn kun je een sup board huren voor 1,5 of 3 uur.

Laat maar eens zien wat je kunt!

SUP School Apeldoorn
Kanaal Noord 99
06 13 35 07 45
www.supschoolapeldoorn.com

Nieuwe transformatorhuisjes voor netwerk van de toekomst
In Apeldoorn worden door Liander circa 500 nieuwe transformatorhuisjes geplaatst om het netwerk te verbeteren en
de belasting door elektrische auto’s en zonnepanelen aan te kunnen. Een aantal van deze transformatorhuisjes wordt
geplaatst in onze wijk, waaronder aan de Dianalaan, Minervalaan en aan de Kersenlaan (zie foto’s). Op het moment
dat we meer weten waar en wanneer transformatorhuisjes in de wijk worden geplaatst laten we dat weten via onze
website en sociale media.
Dianalaan.
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Locatie aan de Kersenlaan.

Minervalaan.

Circulaire stad? Zo doet Apeldoorn dat!

duurzame wijk

Koop jij wel eens spullen via marktplaats of een kringloop? Een kast voor in je woonkamer, een fiets of
kleding voor de kids. Goede spullen hoef je allang niet meer per se nieuw aan te schaffen. Tweedehands
is net zo goed en soms zelfs beter! In ieder geval voor het milieu. En eerlijk, het scheelt vaak ook in de
portemonnee. Wist je dat Gemeente Apeldoorn in aanleg, onderhoud en beheer van de openbare ruimte
ook steeds meer hergebruikt materiaal toepast? Marcel Wilbrink en Ryan Kaal van Gemeente Apeldoorn
zijn groot voorstander van het hergebruiken van (bouw)materialen en grondstoffen. Een simpele optelsom
ligt hieraan ten grondslag. ‘Materiaal opnieuw gebruiken omvat geen aanschafkosten én het draagt bij aan
het verminderen van de uitstoot van CO2.’
Overconsumptie
We worden ons steeds bewuster van de overconsumptie
in de wereld en de gevolgen ervan. Als burger neem je
misschien al een heleboel maatregelen door bijvoorbeeld
je afval te scheiden, gerichter te kopen of kapotte spullen
te repareren. Ook het bedrijfsleven komt vaker in actie.
In de horeca zijn plastic rietjes inmiddels uit de gratie.
De modebranche neemt zijn verantwoordelijkheid door
meer duurzamer kleding te produceren. Bewust consumeren wordt steeds meer gemeengoed. En de (online) markt
voor tweedehands goederen groeit daardoor explosief.
Kortom: hergebruik is hot! Ook Gemeente Apeldoorn
draagt hier een steentje aan bij.
Opslag herbruikbaar materiaal
Van zand, stenen en prullenbakken tot aan gereedschap
en zelfs speeltoestellen. Deze materialen gaan dagelijks
door de handen van werfbeheerder Marcel Wilbrink van
Gemeente Apeldoorn. Marcel: ‘Als er een straat vernieuwd
of aangelegd moet worden, regel ik de bestelling van de
materialen.’ En dat doet Marcel tegenwoordig op een
steeds slimmere manier. ‘In plaats van stenen af te voeren
en te vernietigen, kijken we eerst kritisch of we de stenen
opnieuw kunnen gebruiken. Ik kan natuurlijk nieuwe
bestellen, maar materiaal hergebruiken is goedkoper en
het draagt bij aan het verminderen van de uitstoot van
CO2. We proberen zoveel mogelijk materiaal opnieuw te
gebruiken.’ Zo maken medewerkers Beheer en Onderhoud
van Gemeente Apeldoorn van boomstammen bankjes of
picknicksets en van blad bokashi, een soort supercompost.
Daarnaast bewaren ze bijvoorbeeld stenen en rioolbuizen
die later worden gebruikt op een natuurlijke speelplek.
Zie je binnenkort een straat die wordt heringericht? Grote
kans dat hier, naast nieuwe stenen, ook gebruikte stenen/
materialen worden toegepast.
CityLoops
De Gemeente Apeldoorn is ambitieus als het gaat om
circulariteit. Als één van zeven Europese steden neemt
Apeldoorn deel aan pilotproject CityLoops, met als doel
om afval tot een minimum te reduceren en toe te werken
naar een volledige circulaire stad. In een circulaire stad
of economie bestaat geen afval en worden grondstoffen
en materialen steeds opnieuw gebruikt. Marcel en Ryan
zijn enthousiast over CityLoops. Ryan: ‘We moeten als
gemeenten steeds meer tussen de oren krijgen dat we
overgebleven producten onderling kunnen uitwisselen of
hergebruiken, in plaats van vernietigen. Daarvoor is er nu
bijvoorbeeld een marktplaats voor gemeenten onderling.

Marcel Wilbrink en Ryan Kaal van Gemeente Apeldoorn.

Stel, wij hebben als gemeente 1.000 m2 stenen over, kan
een andere gemeente dat weer goed gebruiken.’ Het is
belangrijk dat we bewust omgaan met onze openbare
ruimte, ons leefklimaat en milieu, vinden Marcel en Ryan.
We moeten stilstaan bij de effecten van ons gedrag op
de natuur. Allemaal ons steentje bijdragen. Het liefst een
circulaire.
Een circulaire samenleving?
Zo draag jij je steentje bij: op uitgekeken, maar nog
bruikbaar? Gooi je goede spullen niet weg, maar breng
ze naar het innamepunt van Foenix aan Aruba 12.
Kapotte elektronische apparaten? Kijk of ze te maken
zijn! Tips vindt je op www.heelapeldoornrepareert.nl
Circulair shoppen? Er zijn maar liefst 3 kringloopwinkels
van Foenix in Apeldoorn, www.foenix.nl/locaties
Compostactie: Gemeente Apeldoorn heeft samen met
Circulus-Berkel eens per jaar een compostactie. Dan haal
je gratis een paar zakken compost op. De compostactie
vindt plaats in het voorjaar. Meer informatie vind je op
www.circulus-berkel.nl Meer weten over circulariteit en
CityLoops? Ga naar www.cityloops.eu
Vragen of opmerkingen?
Gemeente Apeldoorn staat graag in nauw contact met
haar bewoners. Heb je een vraag over circulariteit? Neem
dan contact op met de gemeente via tel: 14 055 of ga naar
de website apeldoorn.nl om een bericht achter te laten.
Infomagazine
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Wie verdient er een bloemetje?
Margien de Vries ontving van Yvonne Eshuis en Claudia van Flora
Design een prachtige bos bloemen omdat zij ieder jaar haar tuin aan
de Trekweg beschikbaar stelt voor muziekoptredens in het kader van
Cultuur bij je Buur.
Weet u iemand die zich inzet voor buurtbewoners of de buurt?
Geef het aan ons door en mail naar wijkraadwelgelegen@gmail.com

Babyboom in Welgelegen

n gebouw!
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School en kind
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
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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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• samen vormen we één team rondom uw kind
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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.

www.wijkraadwelgelegen.nl
wijkraadwelgelegen@gmail.com

Wijkindeling Welgelegen

Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram:

We onderscheiden drie wijkdelen die min
of meer een eenheid vormen:

@Welgelegen055

Welgelegen-Zuid. Het gebied
tussen het kanaal, de spoorlijn,
Zutphensestraat en de Molenstraat.

RS
TR
A

EM
U

AT

RU
IZ

KE

L-

.
STR

NAL
N.

IOS

N SE

STR

STR

.

PLU

VIUS

G

STR
.
R.
ST

.
ALN

LAT
ON

HER
CUL
.

AN

HEL
IOS

-

LATO

SLA
AT R.
ST
SGU
AR R.
ST

LAA
N

ACHILLESSTR.

LE
AN
DA
N
LA
N
PL
AA LAA
VAAN
TL
MINER
S
TS
RU
N
E
.
WA P TUNAFO R
N
AA
L
A
DIAN

HER
STR MES.

STR
.

ALN.

PHE

HEL

L
TO

AN
LC
VU

P
E.

KR
J

H.F
PLA

HENR IE

ZUT

FO
RTU
N

PERE

CERESL
AAN

ST
RA

VE
N
HE RAL
AAN

MONA
LAAN

TOM A
T
LAAN EN-

AN
ELLA

EUV

EMH

FAU
NA
STR
.

DE

AT

LDW
EG

WIJNRUITSTRAAT

RA

VE

PO

TE
UN
I

SL
UIS
OO
ERD
PD

BLO

-

M.HOF

VE

ST

ESS

DE

ER
NT

O

SE
IS
EL
M TR.
S

T
AA
TR

A

FRAMB
OZ
EN

SMI

KAN
AAL
NOOR
D
KA
NA
AL
NO
OR
D

VLIJTSEWEG

C

AT

K

T
AA
TR
S
NT

AT
RA
ST
LE
IL
M R.
KA ST

EL S
TL A A N

Welgelegen-Midden. Het gebied
tussen het kanaal, Deventerstraat en
de Molenstraat.
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Welgelegen-Noord. Het gebied
tussen de Deventerstraat, het kanaal,
de Sluisoordlaan en het fietspad tussen
Sluisoordlaan en de Tol.
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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
Noorderlaan 12
Fortunalaan 74
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BIJ DE MAKELAAR
!
N
E
G
E
L
E
G
L
E
W
N
I
ERVARING
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.

ALS BESTE GETEST DOOR

OPDRACHTGEVERS!

Waardering 8,8 verkoopmakelaar en 9,1 aankoopmakelaar! De makelaar met de meeste beoordelingen
in de regio Apeldoorn.
(bron: Funda.nl)

HUIS VERKOPEN?

TAXATIE NODIG?

HUIS AANKOPEN?

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.

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 erfbelasting? Wij beschikken over
beëdigde makelaars die jouw opdracht tot taxatie snel en deskundig verzorgen. O.a. voor elke
vorm van hypotheekaanvraag.
Onze taxatierapporten worden
door alle banken en erkende geldverstrekkers geaccepteerd.

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 onderhandelingstechnieken stellen wij graag ter
beschikking. Wil je meer info,
maak een afspraak!

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

Remi Goos
06 - 52545906
remi@goos.nl

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

WWW.GOOS.NL

