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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Speeltuin Kindervreugd gaat mooi worden! 

feestelijke opening in het voorjaar van 2011

De inrichting van speeltuin Kindervreugd 
gaat veranderen en dat was hard nodig. 
Maar het gaat nu echt gebeuren en daar-
voor zijn wij de gemeente heel dankbaar.
De tekening van het schetsontwerp geeft 
zo ongeveer aan hoe de speeltuin er na de 
renovatie uit gaat zien. 
‘Natuurlijk spelen’ is een belangrijk thema, 
een uitdaging voor de kinderen om te gaan 
met natuurelementen zoals water en zand. 

Wat is er mooier dan de kinderen zo gelukkig 
bezig te zien, lekker met de geboden mogelijk
heden van deze elementen.
Er wordt naar gestreefd het regenwater niet 
meer in het riool te lozen maar naar een wadi, 
dat is een soort van zandkuiltje voor de 
water opvang, die uiteindelijk een overloop 
heeft naar de beek. Ook hier kan de natuur zijn 
gang gaan. Natuurlijk zijn er de toestellen, een  
heuvel en tunneltje, om heerlijk en spannend 

kunnen spelen. De skatebaan, nu ook al een 
zeer gewaardeerd element op de speeltuin,  
is ook weer in het schetsontwerp opgenomen.
Wanneer gaat het beginnen? Als alles goed 
gaat, gaat in de winter van 2010 de schop in de 
grond  en in het voorjaar van 2011 volgt de 
feestelijke opening.
De speeltuin, waarbij de speeltuinvereniging 
ook  haar activiteiten heeft, zal na de renovatie 
vaker en langer open zijn. Uitgangspunt is ... 
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Na een druk bezochte ledenvergadering op  
14 april jl., waarbij wij afscheid namen van  
Gert Wassink als voorzitter en Enny de 
Groot als secretaris, kreeg ik het vertrouwen 
van de vergadering om als voorzitter de 
wijkraad gaan leiden. Wij zijn blij dat 
Jolanda Boukari het secretariaat heeft willen 
overnemen en Bram  
de Bruin de commissie Groen komt verster
ken.
 
De maanden zijn voorbijgevlogen en er is 
achter de schermen heel veel werk verzet 
door de diverse commissies, waarover meer 
in de afzonderlijke berichten in deze 
wijkkrant.

Een wijkkrant in een geheel andere opzet  
dan u met het groene boekje gewend was.  
De tijden veranderen en het voltallige 
bestuur heeft besloten meer dynamiek in de 
wijkkrant  
te brengen. De naam is gewijzigd in 
Wijknieuws Brink en Orden; dit geeft een 
betere afspiegeling van de totale wijk die 
wij als wijkraad Orden vertegenwoordigen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat u het wijknieuws 
met plezier zult gaan lezen, het is een 
overzichtelijk, informatief medium gewor
den.  

Veel gebeurd, ja dat kunnen wij wel zeggen, 
Het Jeugdhonk aan de Morinistraat vol in 
gebruik, het  + Punt (het voormalige 

Rabobankgebouwtje geheel ver
bouwd) op 18 september officieel in 
gebruik genomen en speeltuin Kinder
vreugd gaat binnenkort worden 
aangepakt. Ook is Het winkelcentrum 
Orden zeker niet aan onze aandacht 
ontsnapt.  
Meer informatie over al deze zaken bij 
het nieuws van de commissies. 

Speciale aandacht voor het subjectieve 
gevoel van onveiligheid in Orden, hier 
is een plan met diverse stappen door 
gemeente, Wisselwerk, Woningcorpo
raties en de Wijkraad  in gang gezet.  

Als extra ondersteuning begroeten wij 
in september zes vierdejaarsstudenten 
van de Hogeschool Windesheim 
Zwolle die als een stageopdracht voor 
3 maanden ons komen helpen, naast het 
team van THOR dat de wijk Orden 
extra gaat ondersteunen. Ook Orden 
moet weer een mooie wijk worden 
waar het fijn wonen is, met zijn allen 
moeten wij hier aan werken, u doet 
toch ook mee?

Ik wens u veel leesplezier en hoop u op 
de komende algemene vergadering te 
mogen ontmoeten.

Gerard Laks, voorzitter 

van het bestuur

Vele handen  
maken licht werk
Een bekende uitdrukking die ook
betrekking heeft op de wijkraad. 
Naast het dagelijkse bestuur zijn  
er de diverse commissies waarin 
enthousiaste buurtbewoners  
participeren. Samenwerken in een 
team, is een inspirerende zaak en 
geeft veel voldoening. 

Om een meer actieve rol als wijkraad te 
kunnen spelen, zouden wij graag nog een 
aantal buurtbewoners willen begroeten, 
die er met ons de schouders onder kunnen 
zetten. Heeft u een bouwkundige, 
juridische, verkeerstechnische achter    
grond, dan ontmoeten wij u graag. 

Probeer het eens
Wilt u weten wat het nu precies allemaal 
inhoudt, laten wij er dan eens over praten 
en wie weet spreekt het deelnemen ook u 
aan. Probeer het eens, een mailtje of 
telefoontje naar een van de bestuursleden 
wordt erg op prijs gesteld.
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Website wijkraad  
actueler dan ooit
Wilt u de meest actuele informatie over  
uw wijk? Klik dan eens op:

www.wijkraadorden.nl
Het laatste nieuws over bouwprojecten, 
groen en kunst, verkeer, activiteiten in  
de wijk, etc., etc., u vindt het op onze 
vernieuwde website.

Heeft u ook tips, nieuws en ideeën?  
Laat het ons weten via de website !
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... zelfs, dat de speeltuin alle dagen van de 
week open is, zodat er nog meer gebruik van 
kan worden gemaakt. Daarnaast willen we 
graag dat de speeltuin nog meer een buurt
functie krijgt. Een plek waar de hele buurt bij 
betrokken is en zich welkom voelt. 

Zet je ook in voor de speeltuin 
Een buurtfunctie, het woord zegt het al, kan 
alleen een succes worden als er betrokken 
buurtbewoners zijn die zich mee willen inzetten 
voor de speeltuin. Denk er als buurtbewoner 
ook eens aan om mee te doen en beleef ook de 
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dankbare uitingen van de kinderen. 
Uw medewerking kan op velerlei gebied, laten 
wij er eens over praten, een telefoontje naar 
een van de bestuursleden van de wijkraad 
wordt erg op prijs gesteld.

In de zomervakantie was ik een weekje  
in Engeland. In de krant las ik daar een 
artikel over recentelijk gehouden weten-
schappelijk onderzoek over de factoren  
die mensen gelukkig maken. 

Wat blijkt:  
Je geluksniveau wordt sterk beïnvloed door je 
betrokkenheid bij je naaste woonomgeving. 
Alleen al het kennen en groeten van je buren 
laat je geluksniveau met 5% stijgen. Actieve 
betrokkenheid bij de buurt: vrijwilligerswerk, 
burenhulp, actiecomité, etc. kan het niveau zelfs 
met 11% verhogen. Voorwaarde is wel dat je 
dingen samen met of voor andere mensen doet 
en hen ook daadwerkelijk ontmoet. Alleen het 
schrijven van brieven heeft minder effect.

Bijzonder goed nieuws dus: meer geluk ligt 
voor iedereen eigenlijk voor het oprapen! 

Een paar ‘geluk’suggesties: 
•  Verzamel enkele buurtbewoners en ga met de 

gemeente om de tafel om ergens in de buurt 

een speelveldje of een groen ontmoetings
plekje in te richten.

•  Grijp de Nationale Burendag op 25 septem
ber aan om één of twee van uw buren op de 
koffie te vragen.

•  Meld je aan als vrijwilliger voor bijvoorbeeld 
het wandelen met mensen uit het verpleeg of 
verzorgingstehuis op de hoek van de straat, 
of als overblijfhulp op de basisschool uit de 
buurt.

• Wordt actief bij de wijkraad.

Nog concreter?
•  Meld je aan bij de Pluspunten in Kerschoten 

of Orden om bijvoorbeeld te helpen bij  
de koffieinloop voor buurtbewoners.  
Bel of mail mij: 055  580 20 12 
j.cvetanovic@apeldoorn.nl

Kortom, een zee van mogelijkheden om 
gelukkiger te worden.  
Die kans laat u toch niet schieten?

José Cvetanoviç

Hoe wordt je  
gelukkiger?
wijkmanager José Cvetanoviç
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Na een langdurige ziekte ben ik, zij het heel 
voorzichtig, weer terug in de wijk Orden.  
Ik werk inmiddels vier ochtenden per week 
en een uitbreiding van dit aantal uren zit er 
aan te komen. Met een aantal inwo ners van 
de wijk heb ik op straat al weer een gesprek-
je gehad en dat deed me goed. Tijdens mijn 
ziekte heeft mijn collega Serdar Erkan zijn 
uiterste best gedaan om, naast zijn andere 
taken bij de politie, u op het gebied van  
veiligheid- en leefbaarheid van dienst te  
kunnen zijn. Ik heb begrepen dat dat gelukt 
is en dat is een compliment waard, want 
Serdar had geen ervaring als wijkagent. 

Het is fijn te bemerken dat er in Orden allerlei 
positieve ontwikkelingen gaande zijn.  
De realisatie van het prachtige omheinde veld 
naast de Spitsbergenschool, het jongerencen
trum ‘7312’ achter Orca en het +Punt Orden in 
de oude Rabobank aan de Laan van Orden/
Germanenlaan zijn mooie resultaten.  
Met name met het +Punt Orden ben ik erg blij 
omdat ik veel zie in een ontmoetingsplaats,  
een ‘huiskamer’, voor wijkbewoners van Orden. 

spreekuur
Daarnaast krijgt uw wijkagent in dit + Punt 
Orden ook een kamer waar hij spreekuur gaat 
houden.

Wijkagent Eddy van Essen na ziekte terug in Orden
 

Dit spreekuur zal iedere maandagmiddag van 
14.0015.00 uur gehouden worden. U kunt hier 
terecht voor alles wat u kwijt wilt aan of wilt 
weten van uw wijkagent. 
De start van het spreekuur zal zijn op maandag 
20 september 2010. 
Tot dit tijdstip, maar natuurlijk ook daarna, kunt 
u ook telefonisch contact leggen met uw 
wijkagent via het telefoon nummer 09008844.   
 

En tot slot nog even dit. Omdat ik de komende 
maanden nog niet volledig ‘in de vaart ben’ 
wordt ik bijgestaan door mijn collega Gea 
Overeem. 
Zij is een wijkagente in opleiding en heeft erg 
veel zin in de, in vele opzichten, prachtige wijk 
Orden. U zult dus ook Gea de komende 
maanden wat vaker tegen kunnen komen  
op straat en in het +Punt Orden.

Wijkagenten Gea Overeem en Eddy van Essen

Beste wijkbewoners,

bewoners proberen we dit doel te bereiken. 
Hierin neem ik, samen met de collega’s van het 
team Apeldoorn Noordwest, de politietaak op 
mij.
Het is zowel voor u als voor mij heel belangrijk 
dat u mij weet te bereiken. U kunt altijd 
09008844 bellen voor het doen van een 
melding of om met mij in contact te komen.  
Als ik er niet ben, kunt u een terugbelnotitie 
achterlaten. Ik zal u dan zo spoedig mogelijk 
terugbellen. Als er spoed bij is kunt u natuurlijk 
112 bellen. Mailen kan uiteraard ook:  
team.noordwest@nogelderland.politie.nl
Zoals u mogelijk al in kranten of op het internet 
heeft gelezen ben ik de eerste wijkagent in 
Apeldoorn die ook op Twitter actief is. Twitter 
is een online dienst waarop mensen met een 
account berichten kunnen publiceren. Mensen 
die ook een Twitteraccount hebben kunnen 
elkaar volgen en op berichten reageren.  
Ik ben op Twitter te vinden via www.twitter.
com/poldriehuizen. Via Twitter wil ik u als 

Ik ben sinds begin augustus wijkagent van de 
wijken Driehuizen, Brinkhorst en Waterloo. 
Omdat deze wijken bij de wijkraad Orden 
horen, wil ik mijzelf graag even voorstellen i 
n deze wijkkrant.
Ik ben Machiel van de Ven, 34 jaren oud en 
sinds 2000 werkzaam bij de politie. Ik heb eerst 
in het korps GelderlandMidden gewerkt en 
ben sinds 2004 werkzaam in Noord en 
OostGelderland, in het team Apeldoorn 
Binnenstad. 
Sinds 2000 heb ik onder andere gewerkt in de 
surveillancedienst, de Mobiele Eenheid en als 
biker. Vanaf augustus ben ik de uitdaging 
aangegaan om als wijkagent in het team 
Noordwest te gaan werken. Ik kijk daar erg 
naar uit. Mijn doel als wijkagent is een bijdrage 
leveren aan het woon en werkgenot in de wijk 
en waar nodig dit trachten te verbeteren. 
Ik doe dit uiteraard niet alleen. Samen met 
onder andere de wijkraad, gemeente, 
jongeren werkers, buurtbemiddeling en 

wijkagent Machiel van de Ven
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wijkbewoner laten zien wat een wijkagent 
doet tijdens zijn werkzaamheden, maar u kunt 
ook zaken aangeven waarvan u vindt dat ik 
er iets aan moet doen. 
Ik heb een telefoon gekregen waarmee ik dit 
op straat allemaal kan doen, want ik probeer 
zo weinig mogelijk op het bureau te zijn en 
zo veel mogelijk in de wijk. 

Ondanks alle mogelijkheden die er zijn 
(telefoon, email, Twitter), heeft persoonlijk 
contact altijd mijn voorkeur. Spreek mij dus 
vooral aan als u mij ziet en iets met mij wilt 
bespreken. Ik probeer, als het kan, uit de 
politieauto te blijven en veel op de fiets of 
op de scooter in de wijk te zijn, zodat u mij 
heel gemakkelijk kunt aanspreken.

Vriendelijke groet,
Machiel van de Ven

Wijkagent Driehuizen, Brinkhorst en Waterloo

stelt zich voor

Iftar verbreekt het vasten na zonsonder-
gang tijdens de vastenmaand Ramadan.
Het samenwerkingsverband met o.a. Mudanthe, 
Woonmensen, Wisselwerk en de gemeente 
Apeldoorn hebben de wijkbewoners uit Orden 
uitgenodigd om gezamenlijk deze feestelijke 
maaltijd te nuttigen.
 
Alhoewel het +Punt nog niet officieel is 
geopend, waren de organisatoren blij verrast 
met de opkomst van bijna 110 personen, 
waarvan er 72 zich vooraf hadden aangemeld. 
Een ‘bont’ gezelschap van wijkbewoners uit de 
verschillende culturen in onze wijk. Daarnaast 
waren ook vertegenwoordigers van de 
organiserende patijen aanwezig. Na een kort 
welkom om 19.45 uur door de voorzitter van 

31 augustus in het nieuwe +Punt

Iftarmaaltijd 

Wijkraad Orden, namens de organisatie, 
volgde er een interessante lezing over de 
betekenis van de Ramadan. Men werd in de 
gelegenheid gesteld om  hierna in een andere 
ruimte in gebed te gaan, waarna het maaltijd
buffet werd geopend. 

Een prima verzorgde maaltijd! 
Bij deze de complimenten aan de koks, de 
bediening en natuurlijk niet te vergeten de 
organisatoren. Al met al een bijzonder 
geslaagd initiatief.
Het is mooi om te zien dat zoveel mensen het 
+Punt al hebben ontdekt, dit is veel belovend 
voor de toekomst.

Gerard Laks

Bedankje

Tijdens de afwezigheid door ziekte van 
onze wijkagent Eddy van Essen heeft 
Serdar Erkan de honneurs van wijkagent 
waar genomen naast andere taken bij de 
Politie. Een bedankje is hier zeker op zijn 
plaats. Wij willen Serdar hartelijk 
bedanken voor zijn inzet en samenwerking 
met de wijkraad en wensen hem succes met 
zijn verdere werkzaamheden in de diverse 
disciplines waarin hij actief is. 

Gerard Laks, voorzitter Wijkraad

Onze nieuwe wethouder Olav Prinsen mee op de fiets door de wijk

vlnr Olav Prinsen, 
Jose Cvetanoviç 
en Gerard Laks

Op 21 juli heeft de wijkraad, vertegenwoor
digd door de bestuursleden Oene de Boer 
en Gerard Laks, samen met onze stadsdeel
manager José Cvetanovic, met wethouder 
Olav Prinsen een oriënterende fietstocht 
door de wijk gemaakt. Het is belangrijk dat 
de wethouder, ook verantwoordelijk voor 
ons stadsdeel, een en ander fysiek heeft 
kunnen zien en zich heeft kunnen laten 
informeren over de mooie dingen in de wijk 
en zaken die echt de aandacht vragen.  
Het initiatief voor deze fietstocht van Olav 
Prinsen om een beter beeld te kunnen krijgen 
bij het inwerken op zijn nieuwe positie, is 
zeer op prijs gesteld.
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Koninklijke onderscheiding voor actieve buurtbewoonster

Al 35 jaar woont Gerda Boks met haar familie in de Eburonenstraat in Orden. Toen  
de buurt gerenoveerd werd, nam ze zitting in de bewonerscommissie. Daarnaast ontfermt 
ze zich tot op de dag van vandaag over de straatversieringen voor Koninginnedag en 
Bevrijdingsdag en is ze actief voor een leefbare en gezellige buurt.
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Speelbox
Zo zet Gerda zet zich als medeoprichter van Buurtpreventie Eburonen 
samen met de Woonmensen, Wisselwerk, de wijkagent en de gemeente 
Apeldoorn in om de straat en omgeving veilig en mooi te houden. 
Maar ook de jonge wijkbewoners zijn blij met Gerda. Mede op haar 
initiatief werd twee jaar geleden een speciale ruimte in een flat in de 
Eburonenstraat ingericht als Speelbox. Hier is speelgoed aanwezig 
waarmee de kinderen uit de buurt zich lekker uit kunnen leven.

Typisch Gerda
Buurtgenoot Henk Walgemoet diende de aanvraag voor het lintje in.  
De andere buurtbewoners, de wijkagent en de Woonmensen wisten 
ervan en zorgden er samen met Henk voor dat Gerda de welverdiende 
onderscheiding kreeg. Haar reactie: ‘Waarom ik?’ is volgens wijk
beheerder Desmond Sagel ‘typisch Gerda’: “Ze is niet iemand die
graag op de voorgrond treedt, maar wij zijn erg blij met haar!”

Burgemeester Fred de Graaf pint de 
onderscheiding op bij Gerda Books
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Studenten in uw wijk
Binnenkort zult u in uw wijk studenten tegen
komen van de Hogeschool Windesheim uit 
Zwolle. Deze studenten krijgen les aan de 
opleiding CMV. Hier leren zij bijvoorbeeld om 
jongerenwerker of wijkwerker te worden. 
Zij gaan van september tot en met december 
regelmatig de wijk in om met u te praten over 
uw wijk. Zij willen graag van u weten wat u van 
uw wijk vindt. Vindt u het bijvoorbeeld niet echt 
veilig om s’avonds door uw wijk te lopen om uw 
hond uit te laten, of vindt u het juist erg leuk om 

Bron: Woonmensen magazine

er te wonen, maar denkt u dat het nog leuker 
kan. De studenten horen het graag van u en 
willen ook graag samen met een aantal van u 
doorpraten hierover en bekijken wat voor 
mogelijkheden er zijn voor u om er mee aan de 
slag te gaan. Deze studieopdracht doen de 
studenten in samenwerking met de Wijkraad en 
de gemeente Apeldoorn.
De studenten moeten natuurlijk nog het een en 
ander leren en zouden het leuk vinden wanneer 
u ze daarmee zou willen helpen.

Wijkbewoner en voormalig wijkraad bestuurslid Harro Frieling in het zonnetje gezet 

Harro Frieling, geen onbekende voor velen, werd op 8 september 
volledig verrast met het opgespeld krijgen van de versierselen 
behorend bij de Orde van Oranje Nassau door loco Burgemeester 
Rob Metz. Deze Koninklijke onderscheiding heeft Harro verdiend voor 
zijn tomeloze inzet voor de SAM (Stichting Apeldoornse Monumenten), 
waaraan Harro sinds 1992 aan verbonden is. 
Naast Harro werd ook Fenny BrunsKalsbeek, als scheidende secretaris, 
onderscheiden. Een toost werd uitgebracht door de aanwezige 
genodigden op beide gedecoreerde bestuursleden van de SAM.
De landelijke opening van de Open Monumentendagen vond mede 
dankzij Harro’s inzet op 9 september plaats in Apeldoorn. Dit keer dus 
met wel een heel bijzonder tintje.

Gerard Laks

Rob Metz en Harro Frieling met op de achtergrond Fenny Bruns-Kalsbeek

Foto?
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Bij u in de wijk: team Thor

De preventieadviseur

Team THOR, preventieadviseurs Frek Bakx en André ter Horst

Mijn naam is Frenk Bakx, ik werk bij het team 
THOR (Toezicht en Handhaving Openbare 
Ruimte) als gemeentelijk opsporingsambtenaar 
met als kerntaak milieu en welzijn. Dit houdt in 
dat ik allerlei klachten behandel en ook 
probeer op te lossen op het gebied van milieu. 
Dit kunnen bijvoorbeeld klachten zijn over 
dumpingen en verbranden van afval in de 
openbare ruimte. Maar ook in de wijken en 
winkelcentra de controle op de snoeproutes 
van jeugd tijdens hun pauze van school. En 
daarnaast nog vele andere zaken op gebied 
van milieu.
Begin van dit jaar kwam de vraag of wij samen 
met een paar collega’s van THOR het Keurmerk 
Veilig Wonen weer nieuw leven in wilden 
blazen. Dit leek mij een hele goede zaak en ik 
heb hierover dan ook niet lang na hoeven te 
denken. Met twee collega’s hebben we de 
vereiste opleiding gevolgd en na een aantal 
maanden van voorbereiding is het nu dan zover 
en gaan we binnenkort de wijk in. 
De wijk Orden is gekozen als pilot, zeg maar 
proefgebied. Een wijk die ik persoonlijk goed 
ken, ook omdat ik zelf in deze prachtige wijk 
woon, met de Veluwe als achtertuin en de 
Apenheul als buren!
U zult mij en mijn collega’s de komende tijd dan 
ook regelmatig aan kunnen treffen in de wijk. 
Natuurlijk voor een inspectie en advies in en om 
uw woning, maar ook surveillerend op de fiets 
of in de auto. De gemeente is nog in overleg 
met de woningbouwverenigingen hoe de 

huurwoningen in de wijk geïnspecteerd zullen 
worden. Spreek ons team gerust aan, we zijn 
altijd bereid voor een praatje. 
Tot ziens in Orden!

Frenk Bakx
Preventie Adviseur Veilig Wonen

Mijn naam is André ter Horst, net zoals Frenk 
Bakx werk ik bij het team THOR in Apeldoorn 
als controleur openbare ruimte.
Dit houdt in dat wij ons in de breedste zin van 
het woord inzetten voor allerlei zaken die met 
veiligheid en leefbaarheid in de gemeente 
Apeldoorn te maken hebben. Taken die wij 
uitvoeren zijn onder andere parkeercontrole en 
controle op fietsen in het voetgangersgebied in 
het centrum van Apeldoorn. Lichte verkeers
overtredingen en nu dan ook het Keurmerk 
Veilig Wonen. Alle collega’s van team THOR 
die aan de slag gaan in Orden zijn ook 
buitengewoon opsporingsambtenaar.

Frenk Bakx en ik laten zo veel mogelijk ons 
gezicht zien in Orden. Later komt daar ook 
Dionne Nijntjes bij. Mocht u ons zien en vragen 
of opmerkingen hebben dan horen wij dit 
graag. Tenslotte werken wij graag samen met u 
aan de leefbaarheid en de veiligheid in uw wijk.

André ter Horst
Preventie Adviseur Veilig Wonen

SVP verwijderen !

Een fiets op een onhandige plek, een 
stapel grofvuil voor de deur of een 
vuilniszak op de galerij. Geen fraai 
gezicht en boven dien een ergernis voor 
buurtbewoners. De Woonmensen plakt 
stickers op rondslingerende spullen 
rondom de gebouwenom dit soort 
overlast te voorkomen. 
“De sticker ‘SVP verwijderen’  is een 
uitstekend middel om te weten te komen 
van wie de spullen zijn en wanneer ze 
worden weggehaald. Er staat altijd een 
telefoonnummer op de stickers, zodat de 
eigenaar ons kan bereiken,” aldus 
wijkbeheerder Desmond Sagel.  
“De stickers hebben effect, vaak worden  
de spullen meteen verwijderd of we 
worden gebeld door een bewoner.”

Fiets kwijt?
Fietsen die langer dan twee weken op een 
plek staan waar ze niet horen, worden 
naar Stichting 
Wijkwerk gebracht. 
De eigenaar kan de 
fiets daar op komen 
halen. Stichting 
Wijkwerk houdt de 
fiets 13 weken 
lang in opslag, 
daarna wordt de 
fiets opgeknapt 
en verkocht.

7

Bron: Woonmensen magazine
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Verontruste buurtbewoners over het 
Voorontwerp Bestemmingsplan AGOVV
De Wijkraad Orden heeft in collegiaal  
overleg met Wijkvereniging B&B en 
Wijkraad Orden inhoudelijk de stukken 
bestudeerd en zijn het eens met de geuite 
bezwaren van de Werkgroep Asselsestraat 
en omgeving.

De Werkgroep heeft een informatieavond 
belegd op 1 september in Mandala, om de 
buurt te informeren over de diepere achter
gronden van het Voorontwerp, dat ter visie  
is gelegd op 18 augustus jl. door B&W.
De opkomst was overweldigend, meer dan  
100 personen mochten worden verwelkomd, 
waaronder vertegenwoordigers van de 
politieke partijen en Wijkvereniging B&B, 
Wijkraden Sprengen en Orden. 
Dhr. Lambert Hoving heeft zeer duidelijk uitleg 
over het ontwerp  gegeven en de risico’s 
belicht, mocht het Voorontwerp in deze vorm 
worden aangenomen. De reacties waren 
eensgezind, dit plan mag niet worden goed
gekeurd!
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Het risico dat er in de toekomst een bebouwing 
zou kunnen worden gerealiseerd die voor 
andere sporten, evenementen, casino en wat  
er maar te bedenken valt, past niet in een 
woonwijk. Niets tegen een voetbalveld of 
AGOVV, maar dan wel in de huidige vorm en 
niet groter. Er werd geadviseerd om individueel 
bezwaar aan te tekenen voor 15 september a.s. 
en de PMA in het stadskantoor te bezoeken op  
2 september, dit werd nog eens duidelijk 
ondersteund door Gemeentebelangen.
De Wijkvereniging en betreffende Wijkraden 
zullen ook bezwaar aantekenen tegen de 
plannen en mogelijk in gesprek gaan met het 
College.

Voer ‘ICE’ ook in in jouw mobieltje !

ICE = In Case of Emergency

Laat hulpverleners niet onnodig kostbare tijd 

verliezen bij calamiteiten met het zoeken naar  

belangrijke telefoonnummers van je ouders of  

partner of... die moeten worden gebeld.

Sla onder de naam ICE het telefoonnummer 

op in je mobieltje van de personen die moeten  

worden gebeld in een noodgeval !



r e c o n n e c t i v e 
h e a l i n g

a p e l d o o r n

Bel voor een afspraak en ontvang een healing  
die het universum speciaal voor jou in petto heeft:

06 255 66 381

Reconnective Healing brengt je in balans met het  
universum door een nieuwe bandbreedte van helende 

frequenties. Het bestaan hiervan is door zowel 
de dagelijkse praktijk als door gerenommeerde 

wetenschappers aangetoond. Heling ontstaat door 
interactie met nieuwe niveaus van licht en informatie. 
Dit is nieuw, dit is anders, dit is echt! En het kan door 
iedereen worden geleerd. Maak een afspraak en ervaar 

zelf  hoe bijzonder een Reconnective Healing is! 

Meer informatie? Ga naar: 
www.reconnectivehealingapeldoorn.nl

praktijkadres: prinses Beatrixlaan 297
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verslag van 14 april 2010, Goede Herderkerk, Asselsestraat 

Algemene Vergadering Wijkraad Orden

Aanwezig
bestuursleden Gert Wassink, Enny de Groot, 
Antoinnette Bletterman,  Wiebe Okkema,  
Hans Amse, Oene de Boer, Gerard Beltman 
30 leden volgens presentielijst Cor Bouman, 
Hanneke Dusseldorp (wijkraad de Sprengen), 
Frenk Bakx (THOR), Serdar Erkan, Dianne 
Nijntjes, Ben Hendrikse (politie), Roeli 
Maartens (Leefbaar Apeldoorn), Ariane van 
Burg (Groen Links), Evert Mulder (SGP), M. v.d. 
Zee (CU), Ton Jesse (VVD), SP, J.B. de Haan 
(Gemeentebelangen), vertegenwoordiger van 
D66,  Suus de Waard (Stichting Wisselwerk), 
José Cvetanovic (stadsdeelmanager)
Afwezig met kennisgeving Theo van 
Kerkhof (Gemeentebelangen), PvdA
Notulen L. Bosch

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom. Hij is erg blij met de grote 
opkomst.  

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen 

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Notulen AV van 14 oktober 2009
Er zijn geen opmerkingen.
De notulen worden goedgekeurd en hiermee 
vastgesteld met dank aan de notuliste. 

5. Wisselingen in bestuur en commissies
Gert Wassink zal verhuizen naar buiten de wijk 
en treedt daarom af als voorzitter. Het bestuur 
stelt voor Gerard Laks in zijn plaats te benoe
men. Deze stelt zich kort voor. Hij wordt bij 
acclamatie gekozen. Gerard Laks bedankt voor 
het in hem gestelde vertrouwen. Hij spreekt zijn 
waardering uit voor de stadsdeelmanager José 
Cvetanovic.
Ook Enny de Groot heeft aangegeven haar 
taak als secretaris te willen neerleggen. Als 
haar opvolger stelt het bestuur Jolanda Boukari 
voor. Zij is al een tijd lid van de commissie 
Jeugd en Veiligheid geweest. Ook zij wordt bij 
acclamatie gekozen. Bram de Bruin komt de 
commissie Groen versterken.
De nieuwe voorzitter leidt de rest van de 
vergadering. Hij neemt namens het bestuur 
afscheid van Enny de Groot en Gert Wassink 
en bedankt hen voor al hun werk. Hij overhan
digt beiden een blijk van waardering. Ook José 
Cvetanovic wil de vertrekkende bestuursleden 
namens de gemeente bedanken voor hun inzet 
en overhandigt hen een presentje. 

Gert Wassink geeft alle aanwezigen nog een 
kort resumé van zijn werkzaamheden voor de 
wijkraad. Hij heeft de samenwerking met het 
bestuur als zeer prettig ervaren. Hij geeft aan 
dat de commissies het hart van de wijkraad 
vormen en bedankt hen voor de goede 
samenwerking. Hij vindt zelf dat hij te weinig 
tijd heeft kunnen steken in het werk in de wijk en 
bij de gemeente. Hij merkt dat de nieuwe 
voorzitter meer tijd heeft voor wijkraadszaken. 
Hij hoopt dat de bewoners van de wijk zich 
betrokken blijven voelen bij hun leefomgeving. 
Als aandachtspunten aan de politiek wil hij nog 
meegeven dat bijvoorbeeld nieuwe gebouwen 
als De Witte Wolken in de wijk moeten passen, 
een groter (wijk)winkelcentrum gewenst is, de 
rotonde bij AGOVV aangepast moet worden, 
de drempels in de kruising Asselsestraat/
Jachtlaan haaks op de weg geplaatst moeten 
worden, en de naam van de wijkraad zou 
moeten veranderen in Brink en Orden. Hij wil 
José Cvetanovic  nog met name bedanken. 
Enny de Groot resumeert ook haar werkzaam
heden en bedankt ook iedereen voor de 
prettige samenwerking. Zij heeft haar werk 
voor de wijkraad met veel liefde en plezier 
gedaan.

6. Financieel verslag over 2009
H. Amse geeft een korte toelichting op de  
resultatenrekening. Het hogere batig saldo 
wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere 
kosten. Te weten lagere drukkosten (2 ipv 3 
uitgebrachte nummers van de wijkkrant en het 
feit dat vorig jaar kosten voor de enquête 
gemaakt zijn. Het bestuur stelt voor het batig 
saldo toe te voegen aan de algemene reserves. 
Dit kan nog eenmaal; daarna zou het saldo te 
hoog worden en vloeit het overschot terug 
naar de gemeente. Er zijn geen vragen vanuit 
de vergadering. Men stemt in met het toevoe
gen van het batig saldo aan de algemene 
reserves.
De kascommissie heeft het werk van de 
penningmeester gecontroleerd en in orde 
bevonden. De vergadering dechargeert de 
penningmeester over het afgelopen boekjaar. 
De voorzitter vraagt om een vrijwilliger om de 
kascommissie te versterken. Harro Frieling biedt 
zich aan.

7. Activiteitenverslag over 2008
Antoinnette Bletterman memoreert namens de 
commissie Jeugd en Veiligheid het Jongerenfes
tival dat een groot succes was en dit jaar zal 
worden herhaald. Tevens vertelt zij dat de 
speeltuin Kindervreugd dit jaar waarschijnlijk 
zal worden gerenoveerd. 

Wiebe Okkema meldt dat er vorig jaar in de 
commissie Verkeer niet veel grote projecten 
behandeld zijn. Wel heeft de commissie veel 
aandacht besteed aan de Asselsestraat 
(fietsdoorstroomas). Er blijven nog wel wat 
wensen over zoals de drempels bij de kruising 
met de Jachtlaan. Een van de aanwezigen is van 
mening dat de gemeente meer en sneller actie 
zou moeten nemen. Een ander project is het 
wegdek van de Sportlaan geweest, dat 
behoorlijk verzakt was. Het is nu weer goed 
berijdbaar.

Oene de Boer somt enkele highlights van de 
commissie Bouwen en Wonen op: 
•  de omgeving van de Ooiweg/Herderweg. 

Er komt een nieuw plan waarbij in augustus 
gestart wordt met de sloop en in de tweede 
kwartaal 2011 met de bouw. 

•  de school aan de Hobbemalaan. Men heeft 
besloten de school te slopen. Er zijn nog geen 
concrete plannen voor herinrichting. 
Voorlopig wordt het terrein geëgaliseerd en 
ingezaaid met gras.

•  het winkelcentrum Orden blijft veel aandacht 
krijgen. De commissie zal binnenkort de 
nieuwe gemeenteraad hierover benaderen.

•  in voorbereiding is de bouw op De Kop en 
De Wissel. De projectontwikkelaar heeft alles 
financieel nog niet rond. Streven is het plan 
niet meer aan te passen om te voorkomen dat 
de bestemmingsplanprocedure opnieuw moet 
worden gestart.

•  de voormalige Fordgarage is inmiddels 
gesloopt, de bouw start in juli. Verkoopbro
chures zullen binnenkort verschijnen. Op dit 
moment vraagt de bouw van De Witte 
Wolken aandacht en de bebouwing van het 
Spartaterrein. 

•  Onlangs zijn de SIR 55+woningen aan de 
Waterloseweg opgeleverd.

Gerard Beltman doet namens de commissie 
Groen en Kunst verslag. Er zijn visies en 
onderhoudsplannen opgesteld voor de drie 
beken en sprengen die onze wijk rijk is: 
Badhuisspreng, Orderbeek en Beek in het 
Orderveen. De commissie pleit o.a. voor water 
in de Badhuisspreng. De gemeente heeft 
plannen een groot deel van de Orderbeek 
weer bovengronds te brengen. De commissie 
heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid in  
te spreken op de plannen. Het terrein bij de  
G. Flinckstraat moet opnieuw ingericht worden 
als park en avontuurlijke speelplek.  
De gemeente is hier nog mee bezig.  
De commissie heeft continue aandacht voor 
onderhoud van het groen. 
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In het Sprengenpark komt nieuwe aanplant.  
De commissie heeft gepleit voor een extra 
ingang en verlichting. Deze zal aangelegd 
worden. Op het gebied van kunst meldt Gerard 
Beltman het nieuwe kunstwerk op sokkel aan de 
Moeflonstraat. De commissie heeft mee mogen 
beslissen over de uitvoerend kunstenaar. 

8. Ontwikkeling Buurtplan Orden 
toelichting door José Cvetanovic  
(stadsdeelmanager)
José Cvetanovic meldt dat Zevenhuizen en Zuid 
als ‘probleemwijken’ extra aandacht kregen 
vanuit de gemeente. Enige tijd geleden is 
besloten voor Orden ook meer aandacht te 
vragen. Daarom is een overleg gestart.  
Voor wijkaanpak is rijkssubsidie aangevraagd. 
Helaas is deze niet toegekend omdat het 
ministerie besloten heeft dat er wijken zijn die 
er slechter aan toe zijn. De gemeente kijkt hoe 
de financiering dan rond te krijgen is. Er worden 
een drietal maatregelen getroffen: 
•  maatschappelijke voorzieningen als Orca en 

de speeltuin hebben een stevige impuls nodig; 
•   sociale aanpak  er worden meer mensen en 

geld ingezet om ‘achter de voordeur’ te 
komen; 

•  de buitenruimte moet uit de anonimiteit 
gehaald worden en meer gebruikt worden. 
Concreet wordt begonnen met de aanpak 
van de speeltuin. Vervolgens wordt met de 
bewoners gekeken wat andere wensen zijn. 
Denk aan een gemeenschapstuin. Vandaag is 
het Jeugdhonk geopend, wat een leuke 
happening was. 

Pauze 

9.  Ontmoeting met de politie over het 
brede thema veiligheid

Er wordt een film vertoond over veiligheid en 
wat bewoners zelf kunnen doen om inbraak e.d. 
te voorkomen. 
Serdan Erkan (politie) meldt dat de politie is 
verhuisd naar de Vosselmanstraat wegens 
bezuinigingen. Er zal door de wijkagent zitting 
worden gehouden in het gebouw van +punt. 
Hij vertelt samen met Frenk Bakx (THOR) over 
de inbraken die worden gepleegd. 99% van de 
inbraken vindt plaats via deuren en ramen, 1% 
door glas. 90% van de inbraken wordtgepleegd 
door gelegenheidsinbrekers. Inbrekers 
gebruiken bij voorkeur klein gereedschap.
Frenk Bakx stelt zich voor en vertelt dat THOR 
drie taken heeft: 
• parkeerbeheer,
• toezichthouders en 
• milieu. 
Zij zullen het politiekeurmerk Veilig Wonen 
gaan oppakken. Eigen preventiegedrag 
vermindert de kans op inbraak. Op dit moment 
zijn er 13 inbraken op 1000 woningen; met het 
keurmerk veilig wonen vermindert de kans met 
99%. Inbrekers komen vaak terug op hetzelfde 

adres. F. Bakx adviseert mensen hang en 
sluitwerk van een hoger beschermingsniveau in 
hun woning aan te laten brengen.
In het district Apeldoorn vonden in 2007 505 
inbraken plaats, in 2008 562 en in 2009 527. In het 
stadsdeel Noordwest waren dat er in 2007 110, 
in 2008 172 en in 2009 156. 
Als maatregelen kan een burger dievenklau
wen/pennen in ramen, kozijnen en toegangs
deuren installeren. Denk daarbij ook aan 
garage en balkondeuren. Plaats antiinbraak
strips en lampen met een schemerschakelaar. 
Laat geen ladders e.d. rond het huis liggen en 
neem maatregelen tegen inklimming. 
Een inbreker heeft de politie tijdens een 
bekentenis verteld dat de beste tijd om in te 
breken is tussen 3.00 en 5.00 uur. Hij werkt nooit 
alleen, er staat altijd iemand op de uitkijk. Hij 
zoekt ’s middags zijn werkterrein al uit. Hij heeft 
zo zijn trucjes om te weten of iemand thuis is: hij 
belt naar de huistelefoon, hij steekt een krant 
half in de brievenbus, hij zet iets groots voor de 
deur, hij steekt een takje of touwtje tussen de 
deur en controleert of de gordijnen nu ’s 
avonds open zijn terwijl ze normaal gesproken 
gesloten worden. Hij werkt graag in het donker 
en is donker gekleed. Hij verstopt de buit vaak 
in de buurt en haalt het later op met een auto. 
Zijn werktuig verstopt hij ook zodat hij bij 
eventuele controle niets bij zich heeft. Hij steelt 
graag een rijbewijs of paspoort (waarde 1000 
euro). Huissleutels in een laatje zijn voor hem 
erg gemakkelijk – zo heeft hij een eenvoudige 
vluchtweg.
Tips: vermeld geen adres op een label aan de 
sleutels, laat geen touwtje uit de brievenbus 
hangen, draai de deur op slot als u weggaat en 
laat geen sleutel aan de binnenzijde van de 
deur zitten. Laat geen sleutels in het zicht 
liggen, sluit bij afwezigheid alle ramen, laat 
geen waardevolle spullen in het zicht staan, sluit 
kostbaar antiek of meubilair niet af om 
openbreken/extra braakschade te voorkomen. 
De groenvoorziening rond het huis verdient 
aandacht – zorg dat de toegangsdeuren vanaf 
de weg zichtbaar zijn. Stel de buren in kennis 
bij afwezigheid en maak afspraken met 
betrekking tot de afwezigheid. Gebruik lampen 
met een tijdschakelaar en vul bij vakantie een 
afwezigheidskaart in. THOR komt dan een paar 
keer per week het huis controleren. 
Als verdachte personen bij toegangsdeuren 
gesignaleerd worden of u ziet/hoort een 
inbreker aan het werk kunt u 112 bellen. Bij 
verdachte omstandigheden (slepen/inladen van 
goederen, rondhangen en/of wegduiken van 
onbekenden, meermalen langsrijden van 
onbekende auto’s of het afvoeren van 
bouwmaterialen) kunt u 09008844 bellen.
Voor uw veiligheid kunt u brandmelders op elke 
woonlaag aanbrengen en koolmonoxidemel
ders plaatsen (niet aan het plafond). 
THOR kan langskomen om uw huis te controle
ren voor het keurmerk veilig wonen. 

Een  zevental mensen hebben zich na de 
vergadering opgegeven bij Dionne Nijntjes van 
THOR. Een groot aantal kaarten, voor het 
melden van afwezigheid tijdens de vakantie, zijn 
meegenomen.

Gerard Laks bedankt de heren voor de  
presentatie. 

Ton Jesse merkt op dat veelplegers te snel 
worden vrijgelaten. Dit is een politieke kwestie 
waar de politie geen invloed op heeft.
Henk Baas mist de veiligheidsverhogende 
factor ‘hond’ in het verhaal van de politie.  
Soms houdt een hond de inbrekers op afstand.
Dhr. Gerenstein vraagt of een scooter in de 
schuur op slot moet staan. Hij heeft van de 
brandverzekering begrepen dat dit niet mag. 
Ten antwoord krijgt hij dat hij het best contact 
op kan nemen met zijn assurantietussenpersoon 
om de inboedel en brandverzekering op 
elkaar af te stemmen.
Enny de Groot merkt op dat de verschillen 
tussen de aantallen inbraken per jaar niet groot 
zijn. S. Erkan antwoordt dat bij goed beveiligde 
woningen een ruit ingegooid wordt.  

10. Behandeling van vragen en suggesties
Jolien Westerbroek vraagt of er bij de nieuw te 
bouwen huizen aan de Groeneweg/Herderweg 
ruimte is opgenomen voor parkeren. De straten 
staan daar nu al erg vol en de huidige bewo
ners moeten soms al op het trottoir parkeren. 
Zij vraagt ook of het mogelijk is dat er een 
verkeerslicht komt aan het eind van de 
Asselsestraat richting Orderbos. De wachttijden 
zijn er erg lang en het is een gevaarlijke, 
onoverzichtelijke hoek.
Oene de Boer antwoordt dat de parkeervoor
zieningen nog niet bekend zijn, maar dat 
hierover momenteel een discussie loopt tussen 
DGW / bewoners en de gemeente (parkeer
koffers of langsparkeren, beide op het 
binnenterrein van de nieuwe woningen).
Wiebe Okkema neemt de vraag over de 
verkeerslichten mee naar de bespreking met de 
wijkbeheerder.

J. van Buren vraagt zich af wanneer begonnen 
wordt met de sloop in de Frans Halslaan.
Hij wil ook weten of de politie bevoegdheden 
heeft om tegen het verkeer in te rijden 
(negeren van een eenrichtingsbord) of over 
fietspaden te rijden zonder signalen.
Oene de Boer antwoordt dat in 2012 begonnen 
wordt met de sloop; er zijn nog geen concrete 
plannen voor de bouw.
De politie ter plaatse geeft aan dat zij de 
bevoegdheid heeft verkeersregels te overtre
den.

H. Frieling merkt op dat in 2003 werd gesteld 
dat alle tijdelijke bouwwerken van AGOVV 
daar uiterlijk vijf jaar zouden staan (als gevolg 



van de wet Ruimtelijke Ordening). Houdt de 
wijkraad de gemeente en AGOVV daaraan? 
Hij geeft ook aan dat de wijkraad destijds 
geregeld heeft dat er een parkeerverbod bij 
de brievenbus Jachtlaan/Asselsestraat kwam 
vanwege de gevaarlijke situaties die zich daar 
voordeden. Hij wil weten wanneer deze 
terugkomt. Hij is bang voor ongelukken. 
Oene de Boer reageert dat de Wijkraad 
overleg heeft gepland met gemeente en ander 
wijkraden (AGOVV valt onder Berg en Bos) en 
dat afhankelijk van de uitkomst hiervan de 
bewoners rond AGOVV binnenkort wellicht 
naar hun mening wordt gevraagd.
Wiebe Okkema neemt de vraag over het 
parkeerverbod bij de brievenbus mee naar de 
bespreking met de wijkbeheerder.

H.J. v.d. Heijden vraagt of er al vorderingen bij 
de gemeente zijn over de verkeersdrempels 
Asselsestraat/Jachtlaan. De verkeersdrempel in 
de Asselsestraat bij de Driehoek is ook een 
onding. Het invalidenvervoer en ambulances 
e.d. hebben hier ook veel last van. 
Wiebe Okkema neemt deze vragen mee naar 
de bespreking met de wijkbeheerder.

K. v.d. Weert vraagt of de afdeling groen van 
de gemeente de groenzomen bij de Asselse
straat een onderhoudsbeurt kan geven. 

Worden er ook nog haagjes geplaatst? 
Bewoners hebben individueel plantjes geplaatst.
Gerard Beltman neemt de vraag mee naar het 
overleg met de gemeente.

B. Arriëns geeft aan dat er op de trottoirs van 
de Sprengenparklaan heel veel met scooters 
met hoge snelheid wordt gereden. De vraag  
is of er geen zigzaghekken kunnen worden 
geplaatst.
Wiebe Okkema betwijfelt of dit een goede 
oplossing is. Hij vraagt de aanwezige politie 
hier aandacht aan te besteden. 

B. de Bruin merkt op dat auto’s met een spoiler 
het kruispunt Asselsestraat/Jachtlaan bewust 
schuin nemen om de spoiler van de grond te 
houden.
Hij heeft tevens bezwaar tegen de slechte 
herkenbaarheid van de inritstenen op het 
kruispunt. Waarom zijn deze niet gemarkeerd.
Wiebe Okkema neemt deze opmerkingen mee 
naar de bespreking met de wegbeheerder.

H. Baas vraagt waarom een voorrangssituatie 
die al tientallen jaren bestaat wordt gewijzigd. 
Hij denkt dat er een veiligheidsrisico ontstaat 
op de kruising Jachtlaan/Asselsestraat. 
Wiebe Okkema denkt dat het te maken heeft 
met de fietsdoorstroomas. Hij neemt de vraag 

mee naar de bespreking met de weg beheerder.

Dhr. Hulleman heeft vorig jaar gevraagd of de 
woningbouwverenigingen uitgenodigd kunnen 
worden voor de AV. Is dit gebeurd?
Enny de Groot meldt dat zij niet op persoon
lijke titel uitgenodigd zijn maar dat zij aan haar 
opvolger zal doorgeven dat dit in het vervolg 
wel dient te gebeuren. 

Mevr. Kluytmans is van mening dat de drempel 
Jachtlaan/Asselsestraat te hoog is. 
Wiebe Okkema neemt de opmerking mee naar 
de bespreking met de wijkbeheerder.

H.R. Kamphuis vraagt of er al iets bekend is 
over de invulling van het gebouw waar de 
fotovakschool was gevestigd. 
Oene de Boer antwoordt dat dit gebouw nog 
te huur staat. 

11. Rondvraag
Gerard Laks meldt dat Groen en Grijs nu is 
samengevoegd tot de Dienst Openbare 
Werken en gevestigd is aan de Asselsestraat.

12. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst 
en inbreng en sluit de vergadering om 22.15 uur. 

oproep wijkraad AV

13van de wijkraad



Straatspeeldag 2010 in de Mauvestraat 

ook dit jaar een mooie, geslaagde dag

Mooi weer, veel gezelligheid en bijna 300 
kinderen en ouders waren bij ons op de 
straatspeeldag. Met gezellige muziek, 
stoepkrijten, springkussen en nog veel 
meer spelletjes was de middag zo voorbij. 
Een demonstatie van Beast of the East  
was erg leuk, veel kinderen hebben er aan 
mee gedaan.
Met dank aan de Maatschappelijke 
Stagiaires, die veel werk hebben verricht.
De kinderen waren ook erg blij met de 
CHURRO’S en het pakje drinken en snoep.
Op deze pagina ziet u een foto-impressie 
van deze geslaagde straatspeeldag.

Commissie Jeugd en Veiligheid  
Antoinnette Bletterman   
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Een eigen stekkie voor jongeren in Orden

In Orden is er sinds kort een nieuwe plek 
waar jongeren in hun vrije tijd kunnen 
komen. 
Jongerencentrum 7312 heeft zijn deuren 
geopend. Een vertrouwde, gezellige plek 
waar jongeren terecht kunnen om te 
kletsen en hangen, maar ook om actief 
mee te doen aan sportworkshops, een 
filmavond en creatieve activiteiten. 

Naast het internetcafé in het jongerencentrum, 
kun je er ook tafelvoetballen, gamen op de 
playstation en een potje poolen. Tijdens een 
WK of EK kun je bij ons de wedstrijden volgen 
op een groot scherm
Er is altijd een jongerenwerker van Wisselwerk 
in het jongerencentrum aanwezig. 

Jongerencentrum 7312
Morinistraat 10
7312 KC Apeldoorn

Openingstijden
Woensdagmiddag : 13:00 tot 17:00 ,   
Woensdagavond 19:00 tot 22:00 
Vrijdagmiddag : 14:00 tot 17:00,   
Vrijdagavond 19:00 tot 23:00 

Contactpersonen
Daphne Patist (jongerenwerker Wisselwerk)
dpatist@wisselwerk.nu 

Metin Yavuz (jongerenwerker Wisselwerk) 
myavuz@wisselwerk.nu 

Jongerencentrum 7312
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Straatspeeldag 
Teutonenstraat

Woensdag 2 juni 2010 werd voor de 
vierde keer de Nationale Straatspeeldag 
georganiseerd door de buurtpreventie 
Eburonen en de Speelbox ‘De Spelende 
Eburoon’ aan de Teutonenstraat. 
Hiervoor werd een deel van de  
Teutonenstraat afgesloten.

Onder een stralend blauwe hemel met een 
uitbundig schijnend  zonnetje begonnen de 
vrijwilligers met de opbouwwerkzaamheden 
van de activiteiten en liepen de kinderen al 
ongeduldig rond te stappen. Helaas 
moesten zij nog even wachten tot 13.30 uur.                                                      

IJsje van de Woonmensen
Voor iedereen was er wel wat te drinken en 
werden er snoepjes, fruit en buttons 
uitgedeeld. De bewonerscommissie Orden  
(de Woonmensen) zorgden voor een ijsje.
Net als vorig jaar was het springkussen en 
het schminken weer een groot succes. 
Nieuw waren de grabbelton, popcorn
machine en de modelleerballonnen. 
Alle drie vielen deze bijzonder in de  
smaak bij de kinderen maar  ook  bij de 
volwassenen. 

De spelende Eburoon
De speelbox ‘De Spelende Eburoon’ was 
ook open, zodat de kinderen ook gebruik 
konden maken van het speelgoed uit de 
speelbox. Onder het genot van een kopje 
koffie/thee en een plakje cake genoten de 
ouders van hun spelende kinderen. 

Het was een geslaagde en een gezellige 
middag die bezocht werd door circa 100 
kinderen van o.a. 2 BSO’s.

Financiële ondersteuning
Dankzij de  financiële  ondersteuning  van  
de Woonmensen, de Goede Woning,  
de Wijkraad, de bewonerscommissie Orden  
(de Woonmensen), Candy Kees en de 
tomeloze inzet van de vrijwilligers, 
Wijkwerk en het team Buurtpreventie 
Eburonen heeft deze middag zo succesvol 
kunnen worden.
Waarvoor onze hartelijke dank.

Team Buurtpreventie-Eburonen
          

Kijk voor meer foto’s over de 
Nationale Straatspeeldag op:

www.buurtpreventie-eburonen.nl

Foto’s: Buurtpreventie-Eburonen   



 

Even voorstellen

Suus de Waard opbouwwerker 
Noordoost/Zuidbroek en Orden

Beste mensen, 
Bij deze maak ik graag van de gelegenheid 
gebruik om mijzelf voor te stellen als de nieuwe 
opbouwwerker voor wijk Orden.
Mijn naam is Suus de Waard (1960) en ik woon 
met mijn 14jarige zoon in Deventer.aan de 
IJssel. 
In mijn vrije tijd ben ik stuurvrouw op een 
sloepenroeiboot en restaureer met veel liefde 
onze oude bakdekkersboot. Ik ben graag op 
het water en houd veel van buitensporten zoals 
mountainbiken. Voordat ik startte als Opbouw
werker in Zevenhuizen/Zuidbroek ben ik 
werkzaam geweest als Kwartiermaker in de 
gemeente Zwolle en Amsterdam. 
Els Muijzer, collega opbouwwerker heeft mij 
inmiddels de ‘weg gewezen’ in de wijk Orden 
en wij verheugen ons op onze samenwerking 
met u, wijkbewoners.
De afgelopen maanden heb ik vooral gebruikt 
om kennis te maken met de diverse plaatselijk 
belangen en anderen die in de wijken actief 
zijn. Daarnaast ligt het accent van mijn werk 
eerst vooral op de samenwerking in het kader 
van het buurtbeheer. Ik verheug mij erop om 
kennis met u te maken. 

Opbouwwerk, wat is dat?
Vaak krijg ik de vraag, opbouwwerk wat is dat 
nu precies? Een kort antwoord daarop is niet zo 

gemakkelijk te geven. Letterlijk betekent het 
woord ‘opbouwwerk’ dat ergens een positief 
(= opbouwend) stuk werk wordt geleverd.  
Het opbouwwerk draagt dan ook bij aan een 
positieve ontwikkeling c.q. versterking van de 
samenleving. 
De Stichting Wisselwerk heeft een aantal 
opbouwwerkers in dienst, verdeeld over een 
aantal werkgebieden. De opbouwwerkers 
ondersteunen bewoners daar waar door hen 
gezamenlijke initiatieven worden ontwikkeld om 
hun eigen woon en leefomgeving te verbete
ren. Daarbij kun je denken aan terreinen als 
speelvoorzieningen, jeugd, sociale veiligheid, 
instandhouden van voorzieningen zoals 
dorpshuis, zorg en welzijn enz. De opbouw
werker ondersteunt en begeleidt vrijwilligers  
bij hun activiteiten. 

Vrijwilligers als motor
In de wijken van Apeldoorn zijn honderden 
vrijwilligers actief in allerlei organisaties, 
buurtgroepen, verenigingen, kerken, plaatse
lijke belang enz. Zij zorgen er mede voor dat 
het prettig leven is in de wijk. In de afgelopen 
jaren heb ik geleerd dat er vaak een grote 
betrokkenheid is bij bewoners, vooral wat 
betreft de zaken die zich in de directe 
omgeving afspelen. Gezamenlijk maken ze zich 
er sterk voor. De ene keer is het een activiteit 

voor de jeugd, een veilige oversteek over een 
drukke straat of de renovatie van het buurthuis 
of het werk als vrijwilliger of bestuurslid bij een 
vereniging. De inzet is groot. Maar soms vraagt 
de actieve betrokkenheid veel van de bewoners. 

Waar kan het opbouwwerk helpen?
Sommige zaken vragen een lange adem, of men 
loopt aan tegen zaken als het oprichten van 
een vereniging c.q. stichting, het opbouwen van 
een organisatie, publiciteit voeren, plannen 
ontwikkelen, fondsen werven, het organiseren 
van steun bij bevolking, gemeente en instanties 
enz. Voor de initiatiefnemer kan dat zwaar en 
ontmoedigend zijn, ook omdat het voor hem of 
haar geen dagelijkse bezigheid is en meestal in 
de vrije tijd moet plaatsvinden. Mijn taak als 
opbouwwerker bestaat er voornamelijk uit 
bewoners (of organisaties) te helpen hun doel 
te realiseren om de buurt een stukje leefbaar
der te maken. Omdat het niet iedereen precies 
duidelijk zal zijn hoe een opbouwwerker 
daarbij kan helpen, ga ik daar iets uitgebreider 
op in. 

Advies
De opbouwwerker kan advies geven in zaken 
als publiciteit voeren, activiteiten opzetten, 
fondsen werven en doorverwijzen. Hij kan hulp 
bieden bij het opzetten van onderzoek of 
enquêtes om te inventariseren wat er in de 
buurt leeft. Ook kan hij buurtgroepen of 
besturen adviseren over vergader en discus
sietechnieken, het maken van een layout, het 
hanteren van conflicten, het maken van een 
goede taakverdeling, enz. 

Ondersteuning
Soms is advies niet voldoende en is ondersteu
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ning en begeleiding voor langere tijd gewenst. 
Bijvoorbeeld bij het oprichten van een 
vereniging of het realiseren van een project. 

In gang zetten van ontwikkeling
De opbouwwerker heeft geregeld contact met 
allerlei groepen en instellingen. Hij ziet en 
hoort vaak eerder bepaalde knelpunten, 
wensen of ontwikkelingen. Hij kan gevraagd 
worden of neemt zelf initiatieven om mensen bij 
elkaar te brengen en een ontwikkeling in gang 
te zetten. 

Hoe werkt het?
Wanneer u een beroep doet op het opbouw
werk, zal de opbouwwerker altijd ondersteu
nend blijven. Iemand (een groep) die wat wil, 
zal het altijd zelf moeten (blijven) doen. Het is 
dus niet zo: ‘u vraagt, wij draaien’. 

Voor wie is het opbouwwerk?
In principe kan iedereen een beroep doen op 
het opbouwwerk. Tenminste wanneer het gaat 
om het realiseren van een idee, doel of het 
wegnemen van een knelpunt, waardoor de 
leefbaarheid verbeterd wordt. Het initiatief kan 
van individuele burgers komen, vrijwilligers
groepen of een organisatie of instelling.

Hoe ben ik te bereiken?
Op maandag tot en met donderdag ben ik in  
de wijk of kunt u mij bereiken via het kantoor 
aan de Vosselmanstraat 300.
Mijn telefoonnummer is: 0555274811
Emailadres is: sdwaard@wisselwerk.nu

Graag tot ziens in de wijk Orden !

Suus de Waard, opbouwwerker
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Scouting
Ben je een jongen of een meisje en ben je 
4, 5 of 6 jaar oud? En heb je op zaterdag
middag niets te doen? Dan is het misschien 
leuk voor jou om bij de Bevers van de 
Victorgroep te komen om elke zaterdag
middag met kinderen van dezelfde leeftijd 
lekker te spelen, te knutselen, het bos in te 
gaan en nog veel meer leuke dingen te 
doen. 

Als je dit leuk lijkt, vraag dan aan je 
ouders of ze willen mailen naar:  
bevers@victorgroep.nl om meer  
informatie te krijgen of kijk even onder  
het kopje Bevers op onze website  
www.victorgroep.nl.

Kinderopvang OOK verzorgt in Orden kinderopvang voor 

kinderen van 0-13 jaar (in en rond wijkcentrum Orca) 

Een wereld te ontdekken !
Bij kinderdagverblijf Het Kinderatelier en 
Buiten Schoolse Opvang (BSO) de Globetrot
ters wordt op een speciale manier gewerkt.  
De  kinderen krijgen vanaf het moment dat ze 
zich zelfstandig kunnen voortbewegen veel 
vrijheid. Ze horen wel bij een vaste groep, met 
eigen pedagogisch medewerkers. Elke groep is 
anders ingericht. De kinderen mogen kiezen 
waar ze willen zijn en wat ze willen doen.  
In de ene groep kunnen kinderen verven, terwijl 
in een andere groep gezongen wordt onder 
begeleiding van de piano. Of er worden 
uitstapjes gemaakt met de familiefiets. 
En natuurlijk mogen ze ook buitenspelen, zelfs 
 als ze dat willen  in de regen. De groeps
leiding zorgt ervoor dat alles veilig is: scharen 
worden alleen onder toezicht gebruikt, in de 
regen moet je wel een jas en misschien zelfs wel 
laarsjes aan. 

Zowel bij  het kinderdagverblijf als bij de BSO 
maken we veel gebruik van natuurlijke materia
len. Hout, stof, behang, verf, klei of doeken.  
Van alles is op voorraad. Door om te gaan met 
verschillende materialen leer je hoe het voelt, 
ruikt en wat je ermee kunt doen.
Bij de BSO krijgen de kinderen alle ruimte om 
hun talenten verder uit te bouwen. Maar er is 
meer dan creativiteit: lekker buiten spelen,  
computeren, verkleden, met poppen spelen, 
samen spelletjes doen.  Regelmatig gaan we 
naar het bos of naar speeltuinen. In de keuken 

van de school kunnen we terecht voor  
gezellig samen met de kinderen kokkerellen.
De pedagogisch medewerkers helpen de 
kinderen niet alleen bij waar ze mee bezig zijn, 
maar fotograferen dit ook en maken er 
verslagen van. Zo kunnen ouders elke dag zien 
wat de kinderen gedaan hebben. Doordat de 
pedagogisch medewerkers zo gericht bekijken 
wat de kinderen doen en wat hen boeit, weten 
ze precies welke nieuwe activiteiten en 
materialen ze klaar moeten leggen voor de 
volgende dag en blijft er steeds weer iets 
nieuws te ontdekken. 

Kosten
De kinderopvang voldoet aan de eisen van  
de Wet Kinderopvang. Daardoor hebben 
tweeverdieners, alleenstaanden en studerenden 
recht op kinderopvangtoeslag. Deze is 
afhankelijk van het gezinsinkomen: hoe lager 
het inkomen hoe hoger de toeslag. Zo worden 
het kinderdagverblijf en de BSO voor iedereen 
betaalbaar!

Meer informatie vindt u op 
www.kinderopvangook.nl 
U bent altijd van harte welkom voor een 
rondleiding door het kinderdagverblijf of de 
BSO. Belt u voor een vrijblijvende afspraak met 
kinderdagverblijf Het Kinderatelier telefoon
nummer 0553557732 en voor BSO de Globe
trotters (na schooltijd) 0555064987.

Real-X indoor skatepark 
zet haar activiteiten voort
aan de prinses Beatrixlaan 301

Onder druk van de financiële crisis en 
veranderde subsidies vanuit het Rijk en de 
provincie, zijn ook de plannen omtrent het 
gebied de Wissel opnieuw bekeken en 
doorberekent. Dat kostte tijd en daarom 
kreeg RealX skatepark die in dat gebied is 
gehuisvest te horen dat ze in elk geval tot  
mei 2010 mogen blijven op die locatie.  
Dan weet de gemeente meer over de 
haalbaarheid van de ontwikkelingsplannen 
aldaar.

Real-X Lakai Open skateboardwedstrijd
Tot die tijd blijft RealX veel activiteiten 
organiseren voor jongeren. Ze kunnen er 

niet alleen skateboarden maar ook gamen, 
breakdansen, RealXTV maken voor TV 
Apeldoorn, hun maatschappelijke stage 
lopen, card gamen, oefenen met hun bandjes 
in de oefenruimte en nog veel meer!
Zo wordt er op 24 oktober een belangrijke 
skateboardwedstrijd gehouden: de RealX 
Lakai Open tussen 13.00 en 18.00 uur, entree 
3 euro. Iedereen is welkom.  
Kom ook eens kijken en proef de koffie en 
de sfeer an dit gezellige park!



Bent u op zoek naar een geschikte school voor 
uw zoon of dochter, dan nodig ik u van harte uit 
om eens een kijkje te nemen op de Obs 
Sprengenpark. Onze school bevindt zich in een 
rustige buurt aan het eind van de Schotweg 
(rand Centrum/Apeldoorn West).  
Obs Sprengenpark is een kleine en moderne 
school gehuisvest in een splinternieuw school
gebouw. Naast een fris gebouw en digitale 

school borden, beschikt de school over een 
mooi schoolplein omgeven door een prachtig 
speelveld, uitgerust met nieuwe speel en 
klauterfaciliteiten. 

Ook kunt u in onze school terecht voor  
• peuteropvang, 
• overblijven (kleuters apart) en 
• naschoolse opvang.

Obs Sprengenpark
Obs Sprengenpark werkt hiervoor samen met 
Het Kindercentrum. Onze school kenmerkt zich 
door een intieme en persoonlijke sfeer.  
Wij besteden veel zorg aan het creëren van 
een veilige leeromgeving en een onbezorgde 
schooltijd, waarin de talenten van uw kind 
volledig tot ontwikkeling komen. 
Verder maakt de Obs Sprengenpark deel uit 
van de Brede School Orden. 
Nieuwsgierig? Maak dan snel een afspraak 
met Henry Wichers (055) 355 22 37. 
Of bezoek onze open dag op 17 september 
2010 van 9.00 tot en met 12.00 uur. 
Obs Sprengenpark bevindt zich aan de 
Schotweg 95 te Apeldoorn. 

een kleine, moderne school in een rustige wijk
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Indeling speelplek  
Handelsstraat

1 = klimklautertoestel
2 = schommel
3 =  aanwezige  

tafeltennistafel
4 = 2delig duikelrek
5 = veerelement
6 = knikkerpotje
7 =  aanwezige bank en 

prullenbak
8 = hinkelbaan
9 =  aanwezige basket 

waaronder een 
minidoel

10 = volleybalpaal
11 = aanwezige doelen

Vernieuwing speelplaats en 
realisatie HUP Handelstraat

De speelplaats aan de Handelstraat wordt 
in september volledig vernieuwd.  
De herinrichting van de verouderde 
speelplaats en de keuze voor nieuwe 
speeltoestellen zijn tot stand gekomen  
met inbreng van buurtbewoners. 

Naast de gemeente heeft de wijkraad mede 
een financiële bijdrage geleverd voor de 
realisatie. Nieuwe toestellen zijn: een klim
klautertoestel met glijbaan en glijstang, 
schommels, een duikelrek en voor de kleinsten 
nog een veerelement. In de bestrating komt een 
knikkerpot en een hinkelbaan van gekleurde 
tegels. Een aantal overige voorzieningen voor 
spelvormen, zoals tennistafel, baskets, voetbal
veldje, blijft gehandhaafd en krijgt meer 
mogelijkheden, zoals minidoeltjes en palen 

voor bijvoorbeeld volleybal. De tekening geeft 
een ontwerpschets van de toekomstige situatie.
Gescheiden door een hekwerk, komt naast de 
speelplaats, op het bestaande vrije grasveld, 
een hondenuitlaatplaats (HUP). In de omgeving 
van de Handelstraat bleek daar een grote 
behoefte aan te bestaan. De feitelijke realisatie 
van de HUP met borden neemt wat meer tijd in 
beslag dan de speelplaats vanwege besluitvor
ming door de gemeenteraad. Op een HUP kan 
de hond vrij rondlopen en terrein wordt van tijd 
tot tijd schoongemaakt door de gemeente.
Om de sociale controle en veiligheid te 
vergroten zullen de struiken rondom speelplaats 
en HUP worden teruggesnoeid naar een 
hoogte van maximaal 1,5 m en komt er een 
nieuwe afvalbak in de opening in de struikenrij 
bij het grotere voetbalveld.

Bij de feestelijke opening van de speelplaats 
wordt de buurt betrokken. Wisselwerk neemt 
het initiatief om dit samen met de bewoners 
vorm te geven. De bestrating op de speelplaats 
gaat het eerst aangepakt worden, gevolgd 
door het plaatsen van de speeltoestellen. 
Daarna worden de hekwerken voor de 
speelplaats en de HUP geplaatst en tot  
slot de groenvoorziening ingekort.

Illustratie helemaal boven: het klimklautertoestel

Illustraties boven: de schommel

Illustratie hieronder: de hinkelbaan
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Kunstroute 
Orden weer 
een succes !
Op zaterdag 11 en zondag 12 september jl. 
heeft initiatiefnemer Gijs Verhoog voor de 
derde keer de amateurkunstroute georgani
seerd. Van in totaal 18 amateurkunstenaars kon 
hun werk worden bezichtigd. De kunstroute 
wordt erg gewaardeerd getuige de gemiddeld 
zestig bezoekers per adres! 
De route is mogelijk gemaakt met een bijdrage 
vanuit Premie op Actie van de gemeente.
Een groep van zeven kunstenaars/deelnemers 
komt elke eerste maandag van de maand van 
19.30  22.00 uur in Orca bij elkaar om aan hun 
kunst te werken en natuurlijk ook voor de 
gezelligheid. Wellicht iets voor u?

Kunst in Orden

In elk nummer schenken we aandacht aan een 
kunstwerk in onze wijk. U komt er misschien elke 
dag langs en staat er niet bij stil. Toch draagt 
kunst, net als groen, bij aan de schoonheid van 
onze ruimte buiten: omdat je er door geraakt of 
geïnspireerd wordt, omdat je het mooi, 
bijzonder of misschien juist wel lelijk vindt.  
In ieder geval laat kunst je door andere ogen 
kijken. 

Dit keer: De Trittai (2009) van Hieke Luik
Met de Drie Gratiën van de beeldhouwer 
Zadkine als inspiratiebron maakte Hieke Luik in 
2009 dit beeldhouwwerk voor de locatie aan 
de Moeflonstraat. 
De Drie Gratiën, die voorheen op deze plek 
stond werd helaas beschadigd, weer hersteld 
en staat nu veiligheidshalve in de hal van het 
gemeentehuis. De gemeente heeft vervolgens 

de Gemeentelijke Adviescommissie Kunst in de 
Openbare Ruimte tezamen met wijkraad en 
betrokken omwonenden in de gelegenheid 
gesteld een nieuw kunstwerk voor deze locatie 
te laten ontwerpen.

Trittai

Vernieuwing 
speelterrein Aletta 
Jacobsstraat

Aan de Aletta Jacobsstraat is een 
buurtspeelveldje voor kinderen tot 12 
jaar. Het speelveld is verouderd, wordt 
nogal eens op oneigenlijke wijze door 
jongeren gebruikt en er wordt vuilnis 
achtergelaten.
Eind mei 2010 hebben gemeente, enkele 
bewoners en de wijkraad een vragenlijst 
rondgestuurd naar 60 adressen in deze 
buurt. Bewoners konden op deze wijze hun 
ideeën en wensen kenbaar maken voor 
verbetering.
Op 30 augustus jl. is overleg geweest met 
een uitgebreide vertegenwoordiging uit 
de buurt over de resultaten van de 
vragenlijst. Ook wijkagent Machiel van de 
Ven is er bij betrokken. Door de bewoners 
wordt nu een voorstel uitgewerkt hoe de 
speelplek opnieuw kan worden ingericht 
zodat het weer een aantrekkelijke en 
veilige speelplek voor kinderen tot 12 jaar 
wordt. Ook wordt nagedacht over hoe 
men vanuit de buurt wat meer toezicht en 
sociale controle kan uitoefenen.

Frieda Verhoog aan het werk in haar atelier



De Wielerbaan is een bijzonder historische 
plek waar van 1950 1999 een wielerbaan lag 
waar wedstrijden werden gehouden. 
In dezelfde ellipsvorm als de wielerbaan is in 
2001 het woningbouwproject gerealiseerd.
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Plein Wielerbaan vernieuwd

John Körmeling winnaar 
Wilhelminaring oeuvre-
prijs 2009

In het Sprengenpark aan de John 
F Kennedylaan vindt u diverse kunstwerken 
van winnaars van de Wilhelminaring 
oeuvreprijs (voor een overzicht zie onze 
website). Deze prijs wordt om de twee 
jaar toegekend aan een vooraanstaande 
Nederlandse beeldhouwer. In 1998 is deze 
prijs in het leven geroepen door de 
Stichting Wilhelminaring om de belang
stelling voor de Nederlandse beeldhouw
kunst te stimuleren. In 2009 is de oeuvre
prijs toegekend aan John Körveling.  
Onze burgemeester De Graaf heeft de 
prijs uitgereikt. John Körmeling is onder 
meer de kunstenaarontwerper van het 
Nederlandse paviljoen ‘Happy Street’ op 
de wereldtentoonstelling in Shanghai.  
We zijn benieuwd naar zijn beeldhouw
werk dat in het park zal worden geplaatst.

Eind juni is de speelvoorziening op het 
plein van de Wielerbaan vernieuwd. 
Bewoners, gemeente en wijkraad hadden 
gezamenlijk een idee hiervoor uitgewerkt.

Eind maart jl. namen bewoners contact op met 
de wijkraad. Het zand onder de speelvoorzie
ningen waaierde uit, er waren veel gaten in het 
grasveld, het grasveld was erg slecht, kortom er 
moest volgens de wielerbuurt iets gebeuren. 

Na een snel gezamenlijk overleg ter plekke 
heeft de gemeente, afdeling groen en wijk
zaken, een plannetje uitgewerkt en dit 
voorgelegd aan de bewoners. Na onderling 
beraad reageerde de wielerbaanbuurt 
enthousiast op dit inrichtingsvoorstel. Om het 
financieel mogelijk te maken leverde behalve 
de gemeente ook de wijkraad een financiële 
bijdrage. Kortom, een snelle actie, positieve 
samenwerking en een mooi resultaat!

John Kørmeling bij zijn ontwerp van ‘Happy Street’

Gerard Beltman,
Commissie Groen en Kunst
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De Goede Woning gaat de witte huisjes 
aan de Herderweg/Ooiweg en de  
Schotweg/Arbeidstraat/Groeneweg 
vervangen door nieuwbouw. 
Vlak voor de zomervakantie is overeen-
stemming met de Gemeente Apeldoorn 
bereikt over het door DGW ingediende 
plan. 

Welke bestemming?

Van 28 juni t/m 14 juli hebben de plannen ter 
inzage gelegen op het gemeentehuis en is er 
gelegenheid geweest zienswijzen in te dienen. 
Voor de in totaal 88 woningen komen er 76 
terug, zowel koop als huur.

Planning
De planning ziet er als volgt uit. In augustus zal 
gefaseerd worden gestart met het vertrek van 
de tijdelijke bewoners. Na de sanering van het 
aanwezige asbest zal in de tweede helft van 
augustus worden gestart met de sloop van de 
huidige woningen, te beginnen aan de 
Schotweg. De totale sloop zal naar verwach
ting in november worden afgerond. 
Tijdens de sloop zullen de wegen en parkeer
plaatsen toegankelijk blijven voor omwonenden 
en andere gebruikers. 

Witte huisjes maken plaats voor nieuwbouw
In het najaar vindt bodem en archeologisch 
onderzoek op beide locaties plaats. In het 
tweede kwartaal van 2011 zal het nieuwe 
bestemmingsplan worden vastgesteld door  
de Gemeente Apeldoorn. Als dan ook de 
bouwvergunning is verleend, zal gestart 
worden met de herbouw. Verwacht wordt dat 
het hele project eind 2011 zal zijn afgerond. 

Meer informatie
Actuele informatie over de voortgang is te 
vinden op www.degoedewoning.nl onder 
het kopje ‘op de schop’.

Weet u dat alle actuele bestemmingsplannen bij de 
gemeente zijn in te zien en dat daar ook bekend is 
wanneer een reguliere actualisering van een 
bestemmingsplan op de planning staat? Tijdens zo’n 
actualisering wordt bekeken of er bestemmingen 
moeten worden gewijzigd. Als er voor de gemeente 
geen reden is om een bestemming te wijzigen en 
hierover tijdens de procedure ook geen signalen 
binnen komen zal een bestemming in principe weer 
ongewijzigd worden vastgesteld voor de nieuwe 
periode. Dat kan betekenen dat een voormalige 
bedrijfslocatie die al jaren als zodanig niet meer in 
gebruik is (‘wat wonen we hier toch lekker rustig’)  
toch die bestemming behoudt. Daardoor is en blijft  
het mogelijk dat u op enig moment verrast wordt door 
(legale!) bedrijfsactiviteiten. Omdat alle belangen 
zorgvuldig tegen elkaar moeten worden afgewogen is 
een bestemmingswijziging overigens beslist niet altijd 
aan de orde maar het is dus zeker zaak om alert te 
blijven op actualisering. Hierover wordt altijd in het 
Stadsblad gepubliceerd.

Bij de periodieke actualisering van bestemmingsplan
nen wordt de desbetreffende wijkraad altijd in de 
gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken. Zaken 
die in de wijk bekend zijn en veel onrust veroorzaken 
of veroorzaakt hebben, zullen dan ook meestal wel 
door hen worden ingebracht. Maar zij kunnen 
natuurlijk niet alles weten.  
Kortom, vaak moet bij overlastklachten worden 
geconstateerd dat er pas heel recent een herziening 
van het bestemmingsplan is geweest en ongewijzigd is 
bestemd. Voor de belanghebbenden een gemiste kans. 
Binnenkort dan toch maar eens het actuele bestem
mingsplan bekijken?

Net weer terug van vakantie? Heeft u genoten? 
Meestal stopt u veel energie in het uitzoeken 
van uw vakantiebestemming zodat u vrijwel 
zeker weet dat u er zult genieten. 

Het zou verstandig zijn als wij als bewoners ook eens 
wat energie zouden stoppen in een ander soort 
‘bestemming’: de bestemming van panden of percelen 
in uw straat en wijk. Te gemakkelijk gaan u en ik ervan 
uit dat alles bij het oude blijft: het mooie plantsoen, 
het rustige bejaardentehuis etc. In de praktijk kunt u 
dan voor (onaangename) verrassingen komen te 
staan. Wist u bijvoorbeeld dat het plantsoen binnen 
de bestemming ‘verblijfsdoeleinden’ ook kan 
veranderen in parkeerplaatsen of een speeltuintje? 
En dat de bestemming ‘bijzondere woondoeleinden’ 
waaronder het bejaardentehuis valt ook ruimte biedt 
voor een andere invulling op het gebied van zorg of 
verpleging?

Op zich hoeft een andere invulling van een pand 
natuurlijk helemaal geen probleem te zijn maar toch 
is het vaak prettiger als je dit soort dingen vooraf 
weet. Heeft u het bestemmingsplan bekeken voor u 
uw woning kocht of huurde? Ik moet bekennen: ik niet. 
Toen ik negen jaar geleden mijn huis kocht heb ik 
zelfs niet eens eerst met de buren kennis gemaakt.  
Nu zijn het gelukkig allemaal hele fijne mensen maar 
dat had toch heel anders kunnen uitpakken.  
Ik verbaas mij nog wel eens over mijn eigen naïviteit. 
En laat er nou net bij mij op de hoek van de straat 
een bejaardentehuis staan waaruit binnenkort alle 
bejaarde bewoners zijn verhuisd en waarvan de 
toekomstige invulling nog onbekend is. Bestemming 
‘bejaardentehuis’ dacht ik…
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De witte wolken    
De drie appartementengebouwen die hier op 
de hoek van de Beatrixlaan en de PWAlaan 
zijn neergezet, naderen hun voltooiing.  
De oplevering is gepland voor november.  
De ‘zorgplint’ wordt echter al in september 
opgeleverd. 

Voormalige Ford Gerritsen-
locatie (Hoek Asselsestraat / Henri 
Dunantlaan)
De funderingswerkzaamheden zijn gestart.
 

Lopende projecten van de 
commissie Bouwen en Wonen

Voormalige Sparta-locatie 
(Sparta Luce)
Ook dit appartmentencomplex is op hoogte.  
De laag onder het penthouse, waar veel 
belangstelling voor is, wordt mogelijk aange
past, zodat de appartementen op die woonlaag 
groter worden. De bouw ligt goed op schema. 
De oplevering is eind 2011. Over het laag
bouwgedeelte is nog weinig nieuws te melden: 
de oorspronkelijk geplande patiowoningen 
worden vermoedelijk vervangen door ruime 
eengezinswoningen..
 

De begane grond is gereserveerd voor 
commerciële ruimte, waarvoor op dit moment 
nog geen invulling is gevonden. De bebouwing 
bestaat verder uit een ondergrondse parkeer
kelder voor 85 auto’s, 28 bovengelegen 
appartementen en 9 patio/stadswoningen.

De huidige stand van zaken

Het toekomstplaatje van de locatie ‘voormalig Ford-Gerritsen garage’

Julianaziekenhuis
Voor de invulling van de locatie is door de 
gemeente een programma van eisen opgesteld. 
Hiermee is de ontwikkelaar aan de slag. 
Invulling van dit programma is op dit moment 
nog niet bekend.
Hoewel deze locatie niet in het werkgebied 
van de wijkraad Orden ligt (wel van wijkraad 
De Sprengen), grenst deze wel aan onze wijk. 
We zijn dan ook aangeschoven bij het overleg 
tussen gemeente, wijkraad De Sprengen en de 
ontwikkelaar van het terrein.
 

Bedankje
Henk Vermeulen, lid van de commissie 
Bouw & Wonen,  moet helaas stoppen.
Henk heeft vanwege aanhoudende 
gezondheidsproblemen te kennen gegeven 
dat hij zijn werkzaamheden niet kan 
voorzetten.
Het bestuur wil Henk hartelijk danken voor 
de vele jaren dat hij met zijn deskundigheid 
de wijkraad heeft ondersteund. Wij hopen 
dat de problemen onder controle zijn te 
krijgen en wensen hem en zijn vrouw samen 
nog mooie jaren toe.

In verband met voorkoming van overlast en 
kraken is het pand (ook in verband met 
asbestrisico) inmiddels volledig in de hekken 
gezet en op de begane grond geheel dichtge
timmerd..

Locatie Herderweg, 
Ooiweg e.o.
De Goede Woning gaat de witte huisjes aan  
de Herderweg/Ooiweg en de Schotweg/
Arbeidstraat/Groeneweg vervangen door 
nieuwbouw. Vlak voor de zomervakantie is 
overeenstemming met de gemeente Apeldoorn 
bereikt over het door DGW ingediende plan. 
Van 28 juni t/m 14 juli hebben de plannen ter 
inzage gelegen op het gemeentehuis en is er 
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gelegenheid geweest zienswijzen in te dienen. 
Voor de in totaal 88 woningen komen er 76 
terug, zowel koop als huur. 
Op dit moment  ziet de planning er als volgt uit:
Na de sanering van het aanwezige asbest zal in 
de tweede helft van augustus worden gestart 
met de sloop van de huidige woningen, te 
beginnen aan de Schotweg. De totale sloop zal 
naar verwachting in november worden 
afgerond. Tijdens de sloop zullen de wegen en 
parkeerplaatsen toegankelijk blijven voor 
omwonenden en andere gebruikers. In het 
najaar vindt bodem en archeologisch 
onderzoek op beide locaties plaats. 
In het tweede kwartaal van 2011 zal het nieuwe 
bestemmingsplan worden vastgesteld door de 
gemeente Apeldoorn. Als dan ook de bouwver
gunning is verleend, zal gestart worden met de 
herbouw. Verwacht wordt dat het hele project 
eind 2011 zal zijn afgerond. 
Actuele informatie over de voortgang is steeds 

Locatie Waterloseweg
Hier zijn inmiddels acht patiowoningen 
gebouw door Stichting Ons Waterloo 
(begeleid door Stichting Initiatieven 
Realisatie 55+ en Woningbouw SIR 55). 
In de komende tijd worden nog zes 
woningen gebouwd in het doodlopende 
deel van de Waterloseweg.

Locatie De Wissel
Deze locatie bestaat uit de bouw van 26 
woningen langs de spoorlijn, ter hoogte van 
de huidige spoorlijnovergang. De tuinen 
liggen aan de noordzijde en het parkeren 
ligt aan de spoorlijnkant. De voorgevel van 
de woningen fungeert als geluidbuffer 
zodat er geen hoog geluidsscherm 
geplaatst hoeft te worden maar een 
geluidswal van 1,5 meter hoog. 

Nabij deze woningen aan de vijver is een 
appartementengebouw gepland (ca. 100 
woningen, 6 lagen) met berging en parkeren 
op de begane grond.

Locatie De Kop
Dit zal bestaan uit 40 à 45 appartementen 
(maximaal 7 lagen) met een ondergrondse 
parkeerkelder, gelegen nabij weer 
bovengronds te brengen sprengen.  
Voor De Wissel en De Kop wordt momen
teel onderzoek gedaan naar de financiële 
haalbaarheid.  
Met name naar appartementen is weinig 
vraag c.q. veel aanbod. Voorkeur van de 
gemeente is om het ontwerpbestemmings
plan wel door te laten gaan zodat er toch 
snel gebouwd kan worden op het moment 
dat de vraag aantrekt.

De Kop en Wissel (Waterloo gebied)

Winkelcentrum Orden
Op de website van de wijkraad is reeds gemeld 
dat op 8 juli een werkbezoek en bijeenkomst is 
gehouden  door van het ‘Kwaliteitsteam 
Samenwerken Regio Bouw oost Nederland’.
Dit is georganiseerd op verzoek van het 
College van B&W, omdat de herontwikkeling 
van het winkelcentrum tot op heden moeizaam 
verloopt en de kwaliteit van het winkelcentrum 
zienderogen achteruit holt.

Er komt vóór 1 oktober 2010 een intentieverkla
ring, ondertekend door de betrokken partijen, 
waarin zij toezeggen zich gezamenlijk in te 
zullen spannen voor de gebiedsontwikkeling 
Orden. Er ligt dan een gemeenschappelijk 
perspectief op de herontwikkeling van 
winkelcentrum Orden en omgeving, dat wordt 
gevat in een  plan van aanpak, een zogenaam
de ‘houtskoolschets’. Om deze houtskoolschets 
van de grond te krijgen, hebben een tweetal 
leden van het Kwaliteitsteam  in september 
afspraken gemaakt waarbij alle betrokken 
partijen bij elkaar komen. Hiertoe zijn  verte
genwoordigers van de gemeente, de ontwikke
lende partijen, de woningcorporatie, winkeliers 
en wijkraad  benaderd.
In de korte tijd tot 1 oktober 2010 worden  twee 
werksessies met de meest betrokken partijen 
georganiseerd. Doel is het opstellen van de 
houtskoolschets en het uitwerken van de 
procesaanpak, die worden vastgelegd in een 
intentieverklaring.

Na 1 oktober 2010 kan het proces op basis van 
de intentieverklaring onder leiding van een in  
te stellen stuurgroep verder ter hand worden 
genomen. Voor het einde van 2010 moet dit 
leiden tot een formele intentieovereenkomst 
tussen alle betrokken partijen met de ‘houts
koolschets’ als vertrekpunt.
Het doel van deze intentieovereenkomst is het 
zorgen voor onderling vertrouwen tussen alle 
betrokken partijen en het geven van een nieuwe 
impuls voor samenwerking en  het op gang 
brengen van de gehele proces om te komen tot 
een nieuw winkelcentrum.

De huidige aanblik van winkelcentrum Orden

te vinden op www.degoedewoning.nl. 
De woningen staan inmiddels leeg: de hekken 
zijn geplaatst en de sanering en de sloop 
kunnen gaan beginnen.
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Bestemmingsplan Laan  
van Spitsbergen 2 (AGOVV)
Vanaf 18 augustus tot 15 september 2010 ligt  
het Voorontwerp Bestemmingsplan Laan van 
Spitsbergen 2 (het AGOVVterrein) ter visie  
bij de gemeente. Vanaf die datum kunnen de 
wijkbewoners de stukken inzien op het 
gemeentehuis of downloaden via de internet
pagina van de gemeente Apeldoorn en 
eventueel hun zienswijzen kenbaar maken bij de 
gemeente.

In dit nieuwe bestemmingsplan worden, behalve 
20 nieuw te bouwen skyboxen voor sponsoren 
met een capaciteit van 240 personen, een 
nieuwe tribune aan de zuidzijde van het 
hoofdveld voor ca. 250 personen mogelijk 
gemaakt en worden diverse bestaande 
gebouwen (in totaal 750 m2) gelegaliseerd.
Zoals in de Stentor van 3 en 12 augustus jl. te 
lezen was heeft voetbalvereniging AGOVV  
bij de gemeente Apeldoorn een aanvraag 
ingediend om de skyboxen versneld te kunnen 
realiseren. De realisatie van zitplaatsen voor 
sponsors in skyboxen zou daarmee vooruit
lopen op het nog door de gemeenteraad goed 
te keuren nieuwe bestemmingsplan, inclusief 
inspraakreacties. 

Zie voor de artikelen op internet:  
www.destentor.nl/regio/apeldoorn/7070501/
AGOVVmagextratribunesbouwen.ece en 
www.destentor.nl/sport/grootapel
doorn/7112505/AGOVVwilskyboxensnel
realiseren.ece

Inmiddels heeft de wijkraad Orden medio 
augustus gesproken met een aantal direct 

aanwonenden van het stadion, die ernstige 
bezwaren hebben geuit tegen het nieuwe 
bestemmingsplan en naar aanleiding daarvan 
ook actie zullen ondernemen.
Als wijkraad zullen we onze zienswijze indienen 
tegen het nieuwe bestemmingsplan. Gezien het 
feit dat het stadion valt binnen het gebied van 
de wijkvereniging Berg en Bos, zal dit in 
collegiaal overleg plaatsvinden met wijkvereni
ging Berg en Bos en tevens met de derde 
aangrenzende wijkraad De Sprengen.

De drie wijkraden hebben reeds in een eerder 
stadium gereageerd op het conceptvooront
werp bestemmingsplan. Deze reactie had in 
hoofdzaak betrekking op de volgende punten:
• het te verwachten aantal bezoekers;
• de te verwachten verkeersdruk;
•  exacte vastlegging van de bestemming 

(gebruik beperken tot veldsporten en  
 geen andere bezigheden).

Wilt u reageren? Bij voorkeur schriftelijk via de 
website van de wijkraad of via dit email adres: 
ogdeboer@upcmail.nl.

Voormalige Karwei-locatie 
(hoek Beatrixlaan / Asselsestraat)
De locatie is in handen van Bouwbedrijf Nikkels 
uit Twello. Op dit moment  is Nikkels bezig met 
de herontwikkeling van de locatie: het ligt in de 
bedoeling op deze plek woningbouw te 
realiseren. Door Nikkels is inmiddels een 
voorlopig ontwerp opgesteld dat binnenkort 
met de gemeente zal worden besproken.  
De wijkraad heeft frequent contact met de 
gemeente over nieuwe ontwikkelingen in de 

wijk: zodra meer bekend is over de ontwikke
ling van de Karweilocatie zal hierover nader 
worden bericht.
 

De ontsierende panden op de Karwei-locatie

Oene de Boer, 
Commissie Bouwen en Wonen

Hier had 
uw advertentie 
kunnen staan !

Voor meer informatie, 
neem contact op met 

Gerard Laks
tel.nr. 055  355 18 26

email: g.w.laks@planet.nl

De nieuwe skyboxen staan gepland aan de overzijde, links van de reeds aanwezige tenten (businessclub).
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Hieronder geef ik een overzicht van de 
belangrijkste zaken waar we momenteel 
als commissie in betrokken zijn.

Asselsestraat
De herinrichting van de Asselsestraat heeft 
geleid tot een veel fraaiere straat. Ook het 
wegdek is sterk verbeterd; de vele gaten  
(met name bij het Sprengenpark) zijn eindelijk 
verdwenen. 
Vlak voor de zomervakantie hebben wij met 
enkele mensen van de gemeente en een 
buurtbewoner ter plaatse overleg gevoerd 
over de veel te steile drempels op de kruising 
van de Jachtlaanzuid met de Asselsestraat en 
de drempel bij de aansluiting van de Driehoek 
op de Asselsestraat.
Daarna heeft de gemeente toegezegd dat 
beide drempels zullen worden aangepast. 
Deze aanpassing zal na de bouwvakvakantie 
worden uitgevoerd. Dus binnenkort zal hier iets 
aan worden gedaan.
Kortgeleden zijn er opnieuw klachten van 
omwonenden binnen gekomen over het 
kruispunt Jachtlaanzuid met de Asselsestraat. 
Het gaat dan om geluidsoverlast en veiligheid 
voor fietsers en automobilisten op deze 
kruising. Deze klachten zullen wij zo spoedig 
mogelijk bespreken met de betreffende mensen 
van de gemeente.

Rugklachten en verkeersdrempels

Veiligheid fietsers op 
rotonde AGOVV
De ouderraad van het Veluws College Walter
bosch heeft in een brief aandacht gevraagd 
voor de onveilige situatie voor fietsers (waar 
onder leerlingen van het Veluws College) op en 
bij de rotonde bij AGOVV.  Uit een gesprek met 
de wijkbeheerder leiden wij af dat er toch wat 
meer aan veiligheid voor fietsers bij de rotonde 
zal worden gedaan, alleen de uitwerking laat 
wel lang op zich wachten. 

Snelheid bussen in 
Frans van Mierisstraat
Er zijn een aantal klachten binnen gekomen 
over snelheid van de bussen in Orden en dan 
met name in de Frans van Mierisstraat, hetgeen 
een 30 kmstraat is.
De gemeente heeft regelmatig contact met 
Veolia over de snelheid van de bussen in de  
30 kmgebieden. Na zo’n overleg gaat het  
een paar weken wat beter met de snelheid. 

Op ons verzoek blijft de gemeente de 
snel heidsproblematiek bij Veolia aankaarten.

Verkeersafwikkeling bij 
sloop witte woningen 
Herderweg, e.a.
Uit een brief van de Goede Woning blijkt dat 
de sloop van de witte woningen aan de 
Herderweg, Ooiweg en Schotweg wordt 
gerealiseerd vanuit het bouwterrein aan de 
Schotweg. De Asselsestraat zal dus weinig last 
krijgen van de sloop.

Verkeerscirculatie in het  
30 km-gebied van Orden
Het onderzoek naar de gewenste verkeerss
tromen binnen het 30 kmgebied in het ‘echte’ 
Orden (wijkgedeelte tussen spoorlijn,  
Jachtlaan, Asselsestraat en ring) moet nog 
worden opgestart.
Ook de gewenste verkeersstroom van het echte 
Orden naar het centrum van Apeldoorn willen 
wij daarin betrekken. Onderdeel hiervan is 
bijvoorbeeld de inrichting van de Laan van 
Orden. Kan deze laan ook tweerichtings
verkeer aan?

Wiebe Okkema,  
commissie Verkeer

Lopende projecten van 
de commissie Verkeer

De AGOVV-rotonde op een rustig moment

Als u last van uw rug heeft en u merkt dat 
het voor uw rug pijnlijk/gevoelig is over een 
verkeersdrempel te rijden, strek dan uw rug 
actief uit en span uw rugspieren aan door uw 
schouders laag naar het midden van de rug 

te brengen. Op deze manier spant u de zgn. 
corsetspieren van de rug die uw tussenwervel-
schijven stabiliseren. 

Dit was een advies van uw oefentherapeut aan  
de Asselsestraat 269.
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Waar kunnen buurtbewoners elkaar beter 
ontmoeten en elkaar leren kennen dan in een 
buurtrestaurant? Samen recepten delen, 
inkopen doen, koken, eten en natuurlijk af en 
opruimen, dat doe je het liefst samen. Buurt
bewoners van verschillende culturele achter
gronden koken samen en geven daarmee een 
kijkje in hun keuken en hun cultuur. Door de 
prijzen voor maaltijden laag te houden wordt 
het voor iedereen mogelijk ‘buiten de deur te 
eten’. Wat is er trouwens nog leuker dan samen 

Muziek maakt  
vrienden, daarom 
zingen wij!

Met Vrolijke Noten zingen wij voor 
ieder publiek. Ons repertoire is zeer 
divers: van klassiek tot en met polo-
naise. Voor ieder optreden hebben 
wij verschillende kleding, passend 
bij het repertoire. 
 
Met onze kleding en goed humeur is 
ieder optreden een gezellig feest. 
Wij zingen onder andere voor:
• Geestelijke gezondheidszorg
• Gehandicaptenzorg
• Revalidatiecentra
• Zorgboerderijen
• Zorgcentra
• Psychiatrische instellingen
• Anbo 
• Sociale werkvoorzieningen

Voor meer informatie zie 
www.vrolijkenoten.nl
of telefonisch: 06  250 112 27

te eten? Eten terwijl er muziek wordt gespeeld. 
Mudanthe verzorgt voor de bezoekers van het 
restaurant live muziek, gespeeld door 
Mudanthe musici. Zijn er onder de buurt
bewoners ook musici? Wees welkom!  
Speel mee! 

Op de volgende donderdagen in 2010 is er 
weer een buurtrestaurant bij wijkcentrum Orca 
in Orden:
• 23 september
• 28 oktober
• 25 november
• 16 december
Iedereen is van harte welkom. 
Opgave verplicht,  uiterlijk 3 dagen voor de 
datum bij antoinette@mudanthe.nl,  
T 06446 600 17.
Eigen bijdrage is  3,00 euro, kinderen van 512 
jaar 1,50 euro exclusief de drankjes. Betaling is 
bij binnenkomst.
 
Als u meer te besteden heeft, vragen wij u  
een extra bijdrage te doneren (in de pot  
op de bar).

Gezellig samen zijn

Buurtrestaurant in Orden



adressen30

Bestuur
 
Gerard Laks, voorzitter
Jachtlaan 328, 7312 GV 
T 055  355 18 62
email: g.w.laks@planet.nl 

Wiebe Okkema, vicevoorzitter 
Schotweg 45B, 7311 DW 
T 055  578 50 91
email: w.okkema@zonnet.nl

Hans Amse, penningmeester  
Texandrilaan 43, 7312 HP 
T 055  355 65 18
email: j.amse@hetnet.nl  

Jolanda Boukari, secretaris  
Laan van Orden 59, 7312 KE 
T 055  355 57 96
email: j.boukari@chello.nl
wijkraadorden@planet.nl

Overige bestuursleden  
          
Oene de Boer,  
Cie Bouwen & Wonen  

Gerard Beltman, 
Cie Groen en Kunst

Antoinnette Bletterman, 
Cie Jeugd & Veiligheid

Voor adressen: zie hieronder.

Nuttige adressen

Wisselwerk NoordWest 
Vosselmanstraat 300,  
Postbus 10119, 7301 GC  
055  521 96 44
email: info@wisselwerk.nu
Beheerder Wijkcentrum Orca 
verhuurder zalen e.d.
Germanenlaan 360   
T 055  355 23 60 of 06  201 105 82
Buitenlijn gemeente    
Voor klachten en meldingen 
m.b.t. beheer en onderhoud v.d. 
openbare ruimte: T 14055
De Kap  St. Vrijwillige 
Hulpdienst 
Regentesselaan 2B, 7316 AC 
T 055  529 55 20
www.dekap.nl 
emailadres: info@dekap.nl
Mandala centrum voor 
zorg en dienstverlening 
Sportlaan 2, 7312 TV 
T 055  357 91 00

Apotheek Orden
Ordenplein 12, 7312 HL
T 055  355 93 32
Apotheek Asselsestraat
Asselsestraat 105, 7311 EG 
T 055  521 61 17
Afvalstoffenbeheer Circulus   
Centraal meldpunt T 0900  9552
Ophalen grof vuil, groot tuinafval en 
chemisch afval en informatie, klachten 
en wensen; van 7.45  17.00 uur.   
Stichting Vérian 
Zorglijn 0900  9255
De Zorglijn is 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar. 
De Zonnebloem, afd.Apeldoorn 
Centrum West T 055  355 76 29
www.apeldoorncentrumwest.beta.zonnebloem.nl/

email: 
zonnebloemapeldoorn@gmail.com
G.S.D. (Sociale Dienst) 
spreekuur via hoofdkantoor 
T 055  580 19 30 
Sociaal Raadsman Stichting Alert
afd. Soc.Raadslieden T 055  526 24 22
Buurtagenten 
U kunt altijd langskomen op de 
Vosselmanstraat 201 of bellen  
naar: T 0900  8844
Stadsdeelmanager NoordWest
José Cvetanovic  
M 06  543 682 45 of T 055  580 20 12 

Adressen Commissies
Commissie Verkeer 
Onderhoud en aanleg van wegen 
en paden, verkeer en veiligheid 
• Wiebe Okkema, bestuurslid 
Schotweg 45B, 7311 DW 
T 055  578 50 91
email: w.okkema@zonnet.nl 
• Homme Schurer 
Tooropstraat 8, 7312 ST 
055  355 69 87
email: h.schurer1@kpnplanet.nl
• Karel van der Weert 
Asselsestraat 299, 7312  CW 
055  844 00 43
email:  karel@menon.nl 

Commissie Groen & Kunst
Onderhoud en aanleg van 
groenvoorzieningen , openbare ruimte 
en speelplekken, aandacht voor kunst 
• Gerard Beltman, bestuurslid 
Hamelweg 27 , 7311 EA 
T 055  521 5 0 40
M 06  533 327 60
email: g.beltman@chello.nl  
• Bram de Bruin  
Jachtlaan 199, 7312 GM  
T 055  355 58 48
email: adebruin03@hetnet.nl 

Adressen Commissie Bouwen & Wonen
Aandacht voor nieuwbouw, 
bestaande woningbouw en de 
kwaliteit van wonen
• Oene de Boer, bestuurslid 
Sluijterstraat 1, 7312 SV 
T 055  355 8143
email: ogdeboer@upcmail.nl   
• Mieke Nieuwenhuis 
Ietje Kooistraweg 10, 7311 GZ 
055  521 86 39
email: m.nieuwenhuis70@upcmail.nl
• Rob Kroon 
Textielweg 32 , 7311 GH
T 055  355 85 92
email: rob.kroon1@planet.nl
• Henk Vermeulen 
Jachtlaan 239, 7312 GN 
T 055  355 40 65
email: henk.vermeulen@xs4all.nl
• Jeanet van der Linden 
Tienwoningenweg 5, 7312 DK 
055  355 39 59
email: jeanetvdlinden@planet.nl

Commissie Jeugd & Veiligheid
Aandacht voor jeugd en jongeren, 
sociale veiligheid en leefbaarheid in 
de wijk
• Antoinnette Bletterman, 
bestuurslid   
Mauvestraat 66, 7312 MB  
055  355 7148
email:  a.bletterman@upcmail.nl
• Ayse Yilmaz
Pieter de Hooghlaan 107, 7312 PG 
M 06  461 962 45
email:  
ayseseyilmazdagan@hotmail.com
• Jolanda Boukari 
Laan van Orden 59, 7312 KE 
T 055  355 57 96
email: j.boukari@chello.nl

Commissie voor Website & 
Wijkkrant
• Laetitia Bosch (wijkkrant) 
Hezeweg 58, 7335 BR 
T 055  533 69 22
email: laetitia@vosgroep.com
• Jeanet van der Linden 
Tienwoningenweg 5, 7312 DK 
055  355 39 59
email: jeanetvdlinden@planet.nl
• Webmaster: functie vacant

Kascommissie
• W. Hemelrijk 
P. de Hoochlaan 116, 7312 PN
• H. Frieling 
Driehoek 32, 7312 CP



Therapie     
Fysiotherapie    

Manuele therapie   

Sportfysiotherapie   

Arbeidsfysiotherapie  

Geriatrische fysiotherapie  

Oefentherapie Cesar   

Ontspanningstherapie 

Training
Fitness

Medisch fitness

Beweegprogramma’s 
o.a. diabetes, overgewicht, 
rugklachten, COPD, hartklachten

Zumba

Steps

Tevens uw adres voor voet-en loopanalyse en aanmeten inlegzooltjes

Isokin Training & Therapie
Jean Monnetpark 19

7336 BA Apeldoorn

055 - 534 10 82

isokin@isokin.nl

www.isokin.nl

Isokin Training & Therapie Beekbergen
Dorpstraat 88c

7361 AX Beekbergen

055 - 506 15 38

isokin@isokin.nl

www.isokin.nl




