
     wijknieuws 
Brink en Orden

jaargang 20  2011  nummer 2   

een uitgave van

Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Speeltuin Kindervreugd volop in gebruik !

Vernieuwde speeltuin feestelijk heropend op 11 juni 

Je hoort het geluid van kinderen die 
plezier hebben. Gegil en geren van 
jongens en meisjes die hun eigen  
avonturen verzinnen tussen de heuvels en 
in de klimtoren. Er wordt gekliederd met 
blubber rondom de waterspeelplek.  
Er is een wachtlijst van kinderen die op de 
skelters willen. De vernieuwde speeltuin 
Kindervreugd heeft een grote aantrek-
kingskracht.

Een moeder borduurt, een vader speelt een 
spel met een groepje kinderen. De gastheer/
vrijwilliger van de speeltuinvereniging schenkt 
een kopje koffie in. Twee vrouwen nemen de 
week door terwijl ze de kinderen in de gaten 
houden.
Op 11 juni organiseerden de vrijwilligers van 
speeltuinvereniging Kindervreugd samen met 
een paar honderd kinderen, ouders, buurtbe-
woners en genodigden de fantastische opening. 

Wethouder Olaf Prinsen knipte het lint door  
en de kinderen lieten met een spervuur van 
confetti weten dat zij blij waren dat de 
speeltuin weer open was. De opkomst was 
geweldig, de brassband maakte gezellige 
muziek en de kinderen kregen popcorn, een 
suikerspin en iets te drinken. Verder was er die 
geweldige clown Onkie met ballonnen en 
trucjes die de kinderen vermaakte. En er waren 
Teletubbies om de kleintjes te schminken. 

vervolg op pagina 3

ga voor meer foto’s  
naar pagina 20 en 21

Clown Onkie is ook blij met de door de Rabobank 

gesponsorde skelters. Een mooi cadeau voor de kinderen

ter gelegenheid van de heropening van de speeltuin.
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Mutatie binnen het bestuur
Wiebe Okkema is sinds 1999 al bestuurslid 
en voorzitter van de commissie Verkeer.
Wiebe heeft in de loop van de tijd het 
vice-voorzitterschap hierbij op zich 
genomen. Hij heeft hiernaast kerkelijk ook 
een functie die veel tijd vraagt en heeft 
verzocht het vice-voorzitterschap over te 
kunnen dragen.

Oene de Boer, voorzitter van de commissie 
Bouwen en Wonen, is bereid gevonden  
deze taak erbij te nemen.
Aan Wiebe een hartelijk dank voor het 
extra werk al die jaren en aan Oene,  
fijn dat jij deze vacature wilt vervullen.

Gerard Laks

De gemeente ontvangt regelmatig klachten 
over hondenpoep. Het achterhalen van de 
dader en zijn baasje is vaak lastig of 
onmogelijk. Uit de resultaten van de 
leefbaarheidenquête blijkt elk jaar weer 
hetzelfde: iedereen ergert zich aan 
hondenpoep.

De gemeente probeert bij het inrichten van de 
stad zoveel mogelijk plekken vrij te houden 
voor het uitlaten van honden. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld door het realiseren van honden-
uitlaatplaatsen en het plaatsen van speciale 
afvalbakken in het centrum. De uitlaatplaatsen 
en afvalbakken worden regelmatig gereinigd. 

Uitlaatplaatsen 
Zolang anderen niet worden lastiggevallen, 
kunnen honden vrij rennen en stoeien op de 
uitlaatplaatsen. Daarnaast mag de hond hier 
zijn behoefte doen. Dit geldt overigens ook 
voor de grotere plekken met de struiken in het 
openbaar groen. Op straten, gazons en 
groenstroken van gras mogen honden niet hun 
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Zijn wijkraden overbodig geworden 
en is het systeem achterhaald ?

In juni stond er een artikel in de Stentor 
naar aanleiding van het standpunt van de 
voorzitter van wijkraad Welgelegen, die 
het systeem achterhaald vond. Waarom 
een wijkkrant, iedereen kan toch even 
naar het internet gaan en daar informatie 
ophalen?
De aanleiding was de discussie over de 
bezuinigingen en de voorgestelde 
korting op de subsidie voor dorps- en 
wijkraden. 
Wij zien het systeem voor het vertegen-
woordigen van de wijkbewoners als heel 
nuttig en dit is ook de opvatting van de 
andere dorps- en wijkraden. Wij zijn dan 
ook verheugd dat deze mening gedeeld 
wordt door het overgrote deel van de 

De skaters van skatepark Real-X gaven een 
mooie demonstratie van hun tricks op de 
skatebaan. En ook de survivalbaan zat vol met 
kinderen. 
De Rabobank heeft de speeltuin verblijd met 
vier skelters, waar de kinderen gelijk flink 
gebruik van maakten. Het was een geweldig 
feest!
Na 52 jaar een bewaakte speeltuin te zijn 
geweest is Kindervreugd nu een openbare 
speelplek die de hele dag open is. Samen met 
de omwonenden is wel afgesproken om de 
speeltuin ’s avonds om 21.00 uur te sluiten en  
’s ochtends om 8.00 uur weer te openen. 

vervolg van pagina 1

gemeenteraad. De voorgestelde 
korting op de subsidie is niet over-
genomen. Wij kunnen onze taken 
gelukkig voortzetten.Wij hebben de 
politieke partijen die tegen een korting 
hebben gestemd, ook hartelijk bedankt 
voor hun steun en vertrouwen.
De activiteiten van uw wijkraad 
bestaan o.a. uit het kritisch beoordelen 
van bestemmingsplannen, ontwikkelin-
gen in de wijk, verkeers zaken, groen, 
organisatie van buurt evenementen, 
overleg met gemeente en bestuurders 
en niet te vergeten de stem die de 
wijkraad duidelijk heeft laten horen 
met betrekking tot het nieuwe 
winkel centrum Orden. Dit gaat er nu 
eindelijk komen en zal een levend hart 
gaan worden in Orden. 
De informatieverstrekking via de 
website en de digitale nieuwsbrief is 
één. Maar ons nieuwe Wijknieuws 
Brink & Orden voldoet aan de 
behoefte om u te informeren over wat 
er zo is gebeurd en gaat gebeuren in 
de wijk, is tevens een bron voor 
contactgegevens en een medium dat 
steeds weer even gepakt en bekeken 
kan worden, totdat de volgende 
uitgave in de bus valt.
Ik wens u veel leesplezier.

Gerard Laks 
voorzitter Wijkraad Orden

van het bestuur nieuws uit de wijk

Een aantal bewoners uit de buurt zorgt 
hiervoor. De speeltuin is dus de hele dag open 
en er is geen toezicht meer. Ouders en kinderen 
zijn vanaf nu zelf verantwoordelijk voor de 
sfeer en de omgang met elkaar. De vrijwilligers 
van de speeltuinvereniging zijn nog wel 
regelmatig aanwezig om een kopje koffie, een 
drankje en snoep voor de kinderen te verkopen. 
Zij lenen ook de skelters uit voor een onder-
pand. De vereniging organiseert ook regelma-
tig activiteiten in de speeltuin.
Speeltuin Kindervreugd is een begrip  
in Orden en kan weer jaren mee als 
speelmiddelpunt van de wijk.
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Hondenpoep ergernis nummer 1

Verhuisd en in ons 
wijkraadsgebied 
komen wonen?
 
Wij heten u van harte welkom en hierbij 
ontvangt u ons Wijknieuws Brink & Orden.
Begin april en oktober rolt ook bij u dit 
mooie blad, met veel informatie uit de 
wijk en contactgegevens, in de brieven-
bus. In aansluiting kunt u veel op de 
website vinden en u aanmelden voor  
de digitale nieuwsbrief (info elders in 
dit blad).
2 x per jaar wordt u uitgenodigd voor het 
bijwonen van de algemene vergadering, 
waar interessante, buurtgerelateerde 
onderwerpen worden behandeld.

In onze wijken is veel te doen: voor de 
kinderen is er de recent totaal vernieuw-
de speeltuin Kindervreugd in Orden en er 
zijn activiteiten voor alle leeftijden in het  
+Punt Orden aan de Germanenlaan. 
Daar is ook de speel-o-theek gevestigd 
waar leuk speelgoed kan worden 
geleend.

Als u tijd heeft, ga dan maar eens op 
onderzoek uit, wij zijn ervan overtuigd 
dat dit u zal helpen de buurt te leren 
kennen.
Wij wensen u veel woonplezier !

Gerard Laks

Meer informatie? Bel met 055 - 355 57 96. 

Er zijn nog meer leuke foto’s gemaakt van 
de opening. Ga naar p. 20 en 21 om ze te 
bekijken.

behoefte doen. Mocht dat 
onverhoopt toch gebeuren, dan 
moet de eigenaar van de hond 
de uitwerpselen opruimen. 
Daarnaast mogen honden geen 
kinderspeelplaatsen betreden. 

Aan de lijn
Buiten de hondenuitlaatplaatsen 
moet de hond aan de lijn. 
Wandelaars en fietsers stellen 

niet altijd de uitgelaten vriendelijkheid van een 
hond op prijs of weten niet hoe ze ermee om 
moeten gaan. Daarnaast wil de gemeente 
zoveel mogelijk voorkomen dat het dier een 
ongeluk krijgt of veroorzaakt.

Zoals er regels thuis zijn voor de hond, zijn die 
er ook voor de baas. Als hondenbezitters de 
regels in acht nemen, neemt de overlast af en 
kan iedereen genieten van de leefomgeving.
Kijk op www.apeldoorn.nl/hond voor de 
dichtstbijzijnde hondenuitlaatplaats bij u in de 
buurt. 

Tja, als honden hun eigen poep  
konden opruimen...



Niet vergeten
!

Algemene vergadering

van de wijkraad Orden op  

woensdag 19 oktober a.s.

Aanvang 20.00 uur,

Goede Herderkerk 

Asselsestraat 199, zie p. 44
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Stadsdeelmanager José Cvetanoviç

Volgend jaar een nieuwe Toekomstagenda voor Noordwest

De gemeente Apeldoorn werkt nu al een jaar 
of vijf met de zogeheten ‘Stadsdeelaanpak’. 
Diverse op elkaar afgestemde instrumenten 
die bedoeld zijn om u als bewoner meer 
invloed te geven op wat er in uw wijk 
gebeurt én om beter samen te werken met 
alle partners die in de wijken actief zijn.  
Ons stadsdeel was samen met De Maten,  
het eerste stadsdeel dat hiermee begon.

Toekomstagenda
In 2006 is er in ons stadsdeel samen met de 
bewoners die daaraan mee wilden doen een 
Toekomstagenda opgesteld. Dit is een 
inventarisatie van de wensen en behoeften van 
de bewoners, die vervolgens naar onderwerp 
en op prioriteit is gegroepeerd. Deze 
Toekomstagenda is aangeboden aan de 
gemeenteraad zodat zij konden zien welke 
onderwerpen in het stadsdeel speelden.

Twee Stadsdeelplannen
Vervolgens heeft mijn voorganger met de 
verschillende diensten binnen de gemeente 
overleg gevoerd over de onderwerpen die in 
de Toekomstagenda waren opgenomen. 
Gekeken is wat er van deze wensen en 
behoeften zou kunnen worden gerealiseerd,  
in gang gezet, of minstens op de agenda 
geplaatst. Het resultaat van deze gesprekken 
was het eerste Stadsdeelplan voor de periode 
2008-2009. Dit Stadsdeelplan is geaccordeerd 
door het college en ook weer aangeboden 
aan de gemeenteraad zodat zij bij de 
uitvoering ‘vinger aan de pols’ konden houden.

In 2010 hebben we samen met de wijkraden 
gekeken naar de stand van zaken na twee jaar: 
liggen we op koers, zijn er dingen nog helemaal 
niet van de grond gekomen, zijn er misschien 
inmiddels juist andere acties nodig, etc.  
Dit heeft geleid tot een tweede, geactualiseerd 
Stadsdeelplan voor de periode 2010-2011. 
Inmiddels zijn we natuurlijk al actief met de 
uitvoering hiervan bezig. Deze uitvoering wordt 
gevolgd door het zogeheten ‘Stadsdeelplat-
form’ waarin naast de wijkraden ook de 
stadsdeelwethouder en de ‘wijkpartners’ zoals 
de wooncorporaties, welzijnsorganisatie 
Wisselwerk en de politie zitting hebben.

Nieuwsgierig? 
De Toekomstagenda, het eerste en het tweede 
Stadsdeelplan zijn in te zien op de sites van de 
gemeente en van de wijkraad.

Evaluatie Stadsdeelaanpak
Inmiddels is de gemeentelijke Stadsdeelaanpak 
geëvalueerd. Deze evaluatie was positief:  
het lukt op deze manier daadwerkelijk om de 
bewoners meer te betrekken en invloed te 
geven. En de instrumenten Toekomstagenda  
en Stadsdeelplannen bevallen en werken.  
Dit betekent dat we hiermee verder gaan.  
En in het stadsdeel Noordwest al heel snel.

Nieuwe Toekomstagenda in 2012
In het najaar van 2011 starten we in het 
stadsdeel Noordwest met het proces om te 
komen tot een nieuwe Toekomstagenda voor de 
komende jaren. 

De opzet is als volgt: in september/oktober 
komen we met de wijkraden en andere partners 
in het stadsdeel bij elkaar om op basis van alle 
informatie die wij hebben een analyse van de 
wijken in het stadsdeel te maken. Ook bespre-
ken we met elkaar wat de beste manier is om u 
als bewoner te vragen naar uw wensen voor 
het stadsdeel. 

Eind 2011/begin 2012 bieden we de analyse ter 
informatie aan u als bewoners aan. De wijze 
waarop kan per wijk verschillen. In de ene wijk 
wordt bijvoorbeeld gekozen voor bewoners-
avonden, in de andere wijk voor een digitale 
enquête of nog een andere manier. Hoe dan 
ook, wij komen naar u toe met de vraag om aan 
te geven of u de analyse van uw wijk herkent en 
of u zaken wilt toevoegen. Al deze input 
resulteert in de nieuwe Toekomstagenda voor 
Noordwest en deze leidt op zijn beurt weer  
tot nieuwe Stadsdeelplannen. 

Van de stadsdeelmanager

Zuinige tijden
De gemeente Apeldoorn moet de komende 
jaren tientallen miljoenen bezuinigen. 
Bedragen van een dergelijke omvang 
zullen helaas alle inwoners raken. In de 
politieke markt van 19 mei jl. heeft het 
college aangegeven waarop volgens hen 
moet worden bezuinigd. 

In het oog springend (en daardoor ook 
verzekerd van aandacht in De Stentor) zijn 
vooral de kortingen op maatschappelijke 
voorzieningen zoals bibliotheken, zwembaden, 
kinderboerderijen, cultuur en cultuureducatie, 
sportverenigingen, etc. Veel van deze zaken 
zijn voor sommige mensen domweg noodzake-
lijk. Veel anderen vinden hier een zinvolle 
dagbesteding en vrijwel iedereen maakt in zijn 
vrije tijd van dit soort voorzieningen gebruik. 
Het zijn dus zaken die voor alle inwoners van 
Apeldoorn bijdragen aan het woon- en 
leefplezier. Een korting hierop is dan ook voor 
iedereen zichtbaar en voelbaar. Kortom, een 
heel forse aderlating.

Inmiddels is bekend waarvoor de raad gekozen 
heeft. Enkele van de genoemde onderwerpen 
zijn de dans (deels) ontsprongen maar een 
groot aantal ook niet. 

Nu de uitkomst duidelijk vorm heeft aangeno-
men, gaan er stemmen op die zeggen: we 
waren het in Apeldoorn misschien ook wel té 
goed gewend. En een enkel stemmetje dat zegt: 

je kunt als inwoner ook niet alles van de 
overheid verwachten. Dat laatste stemmetje wil 
Apeldoorn graag versterken. Nadat we ‘onze 
wonden gelikt hebben’ (want ook daar moet je 
tijd voor nemen), willen we toe naar een 
situatie waarbij de creativiteit, inventiviteit, 
zelfredzaamheid én solidariteit van de 
Apeldoorners en de bedrijven en instellingen 
die in Apeldoorn werken of gevestigd zijn, tot 
grote bloei komt en tot nieuwe initiatieven en 
structuren leidt. Voor de gemeente betekent dit 
een andere rol: samenbrengen, verbinden, 
faciliteren. En dan nog alleen als het initiatief 
dat nodig of gewenst maakt. Hierbij zal de 
grootste uitdaging voor de gemeente vermoe-
delijk zijn om initiatieven te omarmen en 
even tuele belemmeringen op te heffen. Kortom, 
een uitdaging voor alle betrokkenen maar wel 
één die onontkoombaar is. 

Als stadsdeelmanager kijk ik een beetje dubbel 
tegen de bezuinigingen aan: enerzijds heel 
jammer van al hetgeen al was opgebouwd en 
neergezet, anderzijds biedt juist deze situatie 
ruimte voor vernieuwing. Vanuit wijkzaken 
dragen wij daar graag aan bij. De wijkraden 
zijn daarbij ons eerste aanspreekpunt. Eén van 
de bezuinigingsvoorstellen was een korting op 
de subsidie aan dorps- en wijkraden van 20%. 
Deze is gelukkig door een amendement van een 
aantal politieke partijen afgewend.  
Dit betekent dat wij in ieder geval de komende 
jaren op gelijke sterkte met elkaar kunnen 
blijven werken en samen vorm kunnen gaan 
geven aan de politieke keuze tot meer inzet op 
wijkgericht werken.   

Laten wij elkaar succes wensen!

Sociaal wijkbeheerders van de Woonmensen
De sociaal wijkbeheerders van de Woon-
mensen zijn uw aanspreekpunten als het gaat 
om prettig wonen in uw woonomgeving. 
Regelmatig is mijn collega Jan Langendonk  
of ik, Desmond Sagel, aanwezig in uw wijk. 

Wij rijden door de wijk of lopen rondom de 
complexen die in het bezit zijn van de Woon-
mensen. Een derde collega, Ismael Fungo, is 
inmiddels een bekend gezicht bij het +Punt in 
het voormalige Rabobank-gebouw. 

Voor iedereen
De sociaal wijkbeheerder luistert, observeert, 
bemiddelt bij burenruzies en helpt bij de 
activiteiten en projecten voor en door 
bewoners. Een buurt verbeteren kan alleen 
samen met de bewoners. We willen u dan ook 
stimuleren zelf met ideeën te komen.  
Samen maken we de buurt leuker!

Hoewel wij in eerste instantie het gezicht van 
de Woonmensen zijn in de wijk, zijn wij ook 
aanspreekbaar voor andere signalen vanuit de 
gehele wijk. Wij helpen u graag en kunnen u 
ook doorverwijzen naar contactpersonen bij 
andere organisaties of instanties. Dit geldt 
overigens ook voor de collega’s van de  
andere corporaties.

Spreekuur
De sociaal wijkbeheerders zijn bijna dagelijks 
te vinden in uw wijk. U kunt ons telefonisch 
bereiken via 055-548 48 48, of kom naar het 
spreekuur in +Punt Orden. Zie voor tijden de 
activiteitenpagina van dit +Punt. Tevens zitten 
hier onze klantadviseurs die u op het gebied 
van wonen en zorg kunnen voorlichten en 
begeleiden.   

Desmond Sagel

Jan Langendonk

De huismeester van Ons Huis
In april 2010 ben ik van start gegaan als 
huismeester bij woningcorporatie Ons Huis. 
Ik werk in Kerschoten aan de Anklaarseweg en 
omgeving en in Orden aan de Mauvestraat, 
Hobbemalaan en de G.H. Breitnerstraat. 

Als huismeester zit je letterlijk dicht bij de 
bewoners. Dat maakt het werk leuk en het biedt 
veel voordelen. Onze klanten kunnen met 
reparatieverzoeken en klachtmeldingen 
gemakkelijk bij mij terecht. Ook kunnen ze even 
bellen of tijdens het spreekuur op bezoek 
komen. Dat persoonlijke contact kunnen mensen 
waarderen en maakt het voor mij prettig om 
mijn werk te doen. 

Naast de service aan bewoners voor 
werkzaam heden in en rond de woning,  

moeten we er samen voor zorgen dat het 
prettig wonen is en blijft in Orden. Dit betekent 
onder andere het schoon en netjes houden van 
de galerijen, entreehallen en de omgeving, 
maar ook voor elkaar klaar staan en rekening 
houden met elkaar. 

Peter Beukers

Als huismeester speel ik hier een rol in, maar het 
spreekt uiteraard voor zich dat iedereen een 
steentje bijdraagt aan een prettige buurt. Ik kan 
het dan ook zeer waarderen, als iemand zich 
daar voor inzet en zal dat van harte ondersteu-
nen. Met mijn inzet probeer ik er in ieder geval 
alles aan te doen om het woonplezier te 
vergroten. 

Meer weten over het werk van Peter Beukers? 
Ga dan eens naar www.onshuisapeldoorn.nl.
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Buurtbeheerders van de Goede Woning

Leefbaarheid is een ruim begrip

Rick van Essen en Jannelle Blankestijn-Selman, 
buurtbeheerders in Noordwest

Inmiddels werk ik, Rick van Essen, nu ongeveer 2 1/2  jaar als 
buurtbeheerder in de wijk Noordwest. Na jarenlang met plezier 
in de hulpverlening gewerkt te hebben, was ik toe aan nieuwe 
uitdaging. Ik werd enthousiast nadat ik een dagje heb mee 
mogen kijken met de toenmalige buurt beheerder, en merkte direct 
dat ik die nieuwe uitdaging al gevonden had! Het is variërend 
werk, waarbij geen dag hetzelfde lijkt te zijn. Het leukste vind ik 
het contact met de bewoners in de wijk.  

Jannelle Blankestijn-Selman deelt sinds eind 2010 samen met mij het 
kantoor aan de Romeinenlaan 1. Zij doet dit met veel enthousiasme,  
en we kunnen elkaar vervangen wanneer nodig.  
Vanuit dit kantoortje, waar we iedere werkdag beginnen met een 
spreekuur van 08:30 tot 09:30 uur, voeren we onze werkzaamheden in  
de wijk Noordwest uit. 

Deze werkzaamheden hebben eigenlijk altijd betrekking op het begrip 
leefbaarheid. De Goede Woning vindt het namelijk belangrijk om 
mensen te helpen aan een passende woonruimte, maar benadrukt vooral 
hoe belangrijk het is om een buurt schoon en veilig te houden door een 
groot team van buurtbeheerders verdeeld over heel Apeldoorn in te 
zetten.

Wat doen die buurtbeheerders nu precies? 
We zien erop toe dat de wijk zo schoon mogelijk is en werken nauw 
samen met bewoners en verschillende instanties om het schoon te 
houden. We zien toe op voldoende verlichting in en om de woningen 
om de veiligheid te vergroten. Maar ook op sociaal gebied brengen we 
verbindingen tot stand tussen personen die wat voor elkaar kunnen 
betekenen als het gaat om activiteiten in de wijk.  

Wat is leefbaarheid? 
Het is moeilijk te beschrijven wat leefbaarheid betekent, terwijl iedereen 
er dagelijks mee te maken heeft. Wat maakt een woonomgeving prettig? 
Zijn dat de mogelijkheden die geboden worden voor spelende kinderen, 
de vrijheid om een huisdier te kunnen hebben en dit te verzorgen zonder 
daarbij een ander te belasten, een praatje met die aardige buurman van 
een eindje verderop of de onvoorwaardelijkheid om iemand uit je buurt 
te helpen die hulp kan gebruiken? Al deze omschrijvingen hebben 
betrekking op leefbaarheid maar dekken nog steeds niet helemaal de 
betekenis van het woord.
Een algemene betekenis die ik op internet heb kunnen vinden luidt als 
volgt: “geschikt om erin of ermee te kunnen leven”, mijn inziens een nogal 
beknopte omschrijving.

Want leefbaarheid is zoveel meer. Ik zou tal van voorbeelden kunnen 
noemen: hoe heel verschillende mensen min of meer ‘samenwonen’ in een 
wijk. Hoe gaan we met elkaar om, of anders gezegd wanneer is het 
gezellig in een buurt? Hoe zorgen we voor veiligheid op straat, maar 
ook: wanneer is een buurt schoon en opgeruimd? 

Leefbaarheid doe je samen
Ik en mijn collega Jannelle hebben daar absoluut ideeën over, maar het 
belangrijkste is wat u als buurtbewoner en lezer van dit fantastische 
nieuwsbulletin van de wijkraad Orden daarvan vindt. Samen kunnen we 
uiteindelijk een betekenis geven aan het begrip leefbaarheid. Ik nodig 
iedereen uit om na te denken over leefbaarheid bij u in de straat. Wat 
kan ik als buurtbeheerder daarin betekenen, wat kan De Goede Woning 
daarin betekenen en tot slot wat kunt u als buurtbewoner erin betekenen? 

Bruisend Orden

‘En mit un mooi Straotfeest blief 
umsgeleik gien mense thuus’

Het bruist in Orden. Dat is de eerste indruk 
die ik als buurtregisseur gekregen heb in 
Orden. De vele bewoners die zich inzetten 
voor hun buurt zorgen voor sfeer en 
vrolijkheid. Ik was bij de Buitenspeeldag, 
de opening van Kindervreugd, de kleedjes-
markt. Ik zie kinderen en jongeren die lol 
maken op het voetbalcourt, bij de muziek-
studio en in 7312. Orden is volgens mij de 
leukste wijk om op te groeien. 

Maar ook volwassenen en ouderen kunnen 
elkaar op allerlei plekken in Orden ontmoeten 
zoals in Orca, Mandala, het +Punt en de 
speeltuin. Je kunt lekker eten bij het Buurtrestau-
rant. En er worden evenementen georganiseerd 
zoals de kunstmarkt Creatief in Orden, het 
Lentefeest en het Zomer Event. 

Ik ben veel enthousiaste Ordenaren tegen-
gekomen. Vrouwen die hapjes maken voor 
bijeenkomsten in het +Punt, vrijwilligers die  
de koffieochtenden organiseren. Kunstenaars, 
websitebeheerders, feestorganisatoren, 
speeltuingastheren en hekopeners, moeders, 
taalvrijwilligers, verenigingsbestuurders, 
wijkraadsleden; allemaal mensen met een hart 
voor hun buurt. Orden, een kleurrijke wijk, 
waar we veel van elkaar leren.

En natuurlijk, ik zie ook afval dat over de galerij 
is gekieperd, een oude televisie in een hoekje 
van een portiek, kranten voor de ramen in 
plaats van mooie gordijnen, troep buiten de 
containers, stank in bergingen. Er zijn plekken 
waar aandacht nodig is. De buurtteams met 
mensen van de woningcorporaties, Wisselwerk, 
politie en MD-Veluwe geven deze aandacht. 
Inmiddels hebben we drie buurtteams in Orden.
We zijn langs de deuren gegaan van de flats 
van Ons Huis aan de Mauve-, Hobbema- en 
Breitnerstraat. We hebben meer dan twintig 
bewoners gevonden die zich willen inzetten om 
een buurtactiviteit te organiseren, wat een 
betrokkenheid ! 

Ook enkele bewoners die even een steuntje in 
de rug nodig hebben geven we extra aandacht. 
Met de buurtpreventiegroep van de Eburonen-
straat zijn we actief in de drie flats van de 
Woonmensen. Het zou mooi zijn als we voor 
elkaar krijgen dat het vandalisme vermindert, 
want dat verhoogt zowel de waarde van de 
flats als het woonplezier. 

We zijn plannetjes aan het bedenken om in 
contact te komen met de bewoners van de Van 
Goyen-, Van Ostade-, A. Cuyp- en F. Bollaan. 
We gaan met de Goede Woning op zoek naar 

de ambities van dit buurtje. Bewoners die wat 
met hun buurt willen en verantwoordelijkheid 
nemen willen we graag steunen.

Kortom, het is echt gaaf om als buurtregisseur in 
Orden te werken en met u en de organisaties 
van ‘Alles op Orde(n)!’ te zorgen dat Orden in 
orde is.

Jan van Eijk
Buurtregisseur Orden
M 06 526 34 773
E j.eijk@apeldoorn.nl

Jan van Eijk

Wilt u de meest actuele informatie over uw wijk? Klik dan eens op: Blijf op de hoogte met 
de digitale nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de 
digitale nieuwsbrief van de wijkraad 
Orden? Dan blijft u nog beter op de 
hoogte wat er in onze wijk speelt. 
Meldt u zich aan via ‘contact’ op  
www.wijkraadorden.nl onder 
vermelding van ‘nieuwsbrief’.

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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Het is zaterdagochtend 23 juli, even voor 
zevenen. Ik word langzaam wakker. De 
plek naast mij in bed is leeg. Ik hoor mijn 
vrouw rommelen in de keuken. ‘O ja, ik 
ben jarig vandaag’ dringt het tot mij door 
en ik laat de dag op mij afkomen. Mijn 
vrouw komt met een verjaarsontbijt naast 
mij zitten. 

Twee cadeautjes! Een boek van Martin Bril, 
heerlijk. En een prentenboek om mijn kleindoch-
ter uit voor te lezen, ook een feest ! Op beide 
verheug ik me. Dan springt mijn wekkerradio  
aan en de wereld komt wreed tot mij.  
Op het Noorse eilandje Utoya zijn 69 jongeren 
doodgeschoten. De meesten zijn tussen de  
14 en 25 jaar. Daarnaast was er een  
bomaanslag in Oslo met zeker 7 doden.

Dat laatste, hoe bizar ook, daar was ik al aan 
gewend geraakt. Maar zoveel jonge mensen 
doodschieten... Ik ken een paar van die Noorse 
eilandjes. Mits het weer een beetje meespeelt 
zijn het paradijsjes. Oases van vrede en rust 
waar alles klopt. Een mooi groen veld voor je 
tentje, zacht ruisende berkenbomen, een klein 
strandje, een steigertje met een duikplank en 
kinderstemmetjes. Opgewonden, vrolijk, lachen, 
plonzen... Ik probeer mij voor te stellen hoe het 
kampeerveldje en de rest van Utoya er nu 
uitzien. Hoe ouders, waarvan de kinderen op 
Utoya kamperen, zich nu voelen. Weten ze al 
of hun kind...? Ik probeer het, maar het gaat mijn 
bevattingsvermogen te boven. Mijn gedachten 
dwalen verder af. Dan roept de hond mij tot de 
orde. Om het nieuws op de radio te kunnen 
volgen heeft mijn vrouw haar ontbijtbordje 

Van uw wijkagent

even op de grond gezet. Hij ziet zijn kans 
schoon en gaat er met een flinke plak worst 
vandoor. Vreemd begin van mijn 58ste verjaar-
dag. ‘Zouden ze op Utoya ook zoiets als een 
wijkagent hebben,’ denk ik nog...

Groeten Eddy van Essen, wijkagent Orden

Preventieadvies woninginbraak Orden

In 2010 startte het project preventieadvies 
woninginbraak Orden. Sinds de politie de 
taak ‘voorlichting voorkoming woningin-
braken’ afstootte, waren er geen adviseurs 
meer beschikbaar die mensen thuis 
bezochten voor gratis advies. Daarin is  
nu voorzien.

Als experiment heeft de gemeente met de 
opleiding van enkele medewerkers van het team 
Toezicht en Handhaving in Openbare Ruimte 
(THOR) deze taak op zich genomen. In de wijk 
Orden gingen zij als eerste aan de slag. De wijk 
Orden kreeg van bewoners een laag cijfer bij de 
beleving van veiligheid en had rond 2009 een 
hoge inbraakscore. Die problemen aanpakken en 
ervaringen opdoen met gratis gemeentelijk 
preventieadvies vielen in Orden mooi samen.

José Cvetanovic (stadsdeelmanager Noord-
west) en Ewout Visser (beleidsmedewerker 
openbare orde en veiligheid) waren betrokken 
bij de opzet van het project en hebben nog 
steeds regelmatig overleg over de voortgang. 
Cvetanovic: “Goed van het project is de blanco 
start die we met elkaar maakten. Er is goed 
overleg en betrokkenheid van de verschillende 
gesprekspartners, zoals politie, wooncorporaties 
en wijkraad waardoor er ook tijdens het project 
verbeteringen konden worden doorgevoerd en 

aandachtspunten bepaald. Zo gaat het in Orden 
niet alleen over advies in de woning, ook het 
verbeteren van het veiligheidsgevoel in de 
buitenruimte krijgt aandacht. Bovendien zijn de 
THOR-medewerkers nu regelmatig zichtbaar in 
de wijk aanwezig.”

Ook Visser is tevreden over de resultaten:  
“Het project is gestart in Orden en wij gaan 
door met het preventieadvies geven in andere 
wijken. Er is genoeg belangstelling zodat 
verspreiding over de rest van Apeldoorn de 
moeite waard is. Overigens krijgen de wijken 
maatwerk. De aanpak in Orden is mogelijk 
anders dan bijvoorbeeld in De Maten. Dat hangt 
af van de vraag van de wijkraad en de bewo-
ners.” De meest recente leefbaar heidenquête 
laat ook zien dat het cijfer dat bewoners geven 
voor bestrijding van overlast en verloedering in 
Orden is gestegen van 5,7 naar 6,3. Men blijkt 
dus een duidelijke verbetering te ervaren. 
Andere wijken in Noordwest volgden nieuws-
gierig het project in Orden en verschillende 
hebben voor hun jaarvergadering de THOR-
medewerkers uitgenodigd zodat zij ook daar 
voorlichting konden geven.  

Ook Frenk Bakx en André ter Horst kijken 
tevreden terug op hun werk in Orden. Bakx  
en Ter Horst werken bij het team Toezicht en 
Handhaving in de Openbare Ruimte. Zij hebben 
in 2010 actief het preventieadvies onder de 
aandacht van de bewoners gebracht. Zo waren 
zij met een stand aanwezig bij de opening van 

het Pluspunt. Bakx: “In Orden zijn de huizen 
redelijk beveiligd, onze bezoeken aan bewoners 
leiden nog wel vaak tot aanpassingen om nóg 
veiliger te wonen. Maar goed hang- en sluitwerk 
vermindert het risico op inbraak al tot 90%. Als 
je het tenminste ook goed gebruikt, bijvoorbeeld 
door een deur op het nachtslot te doen. Als het 
de dief te veel tijd kost om binnen te komen, gaat 
hij liever een deur verder.” Ter Horst vult aan: 
“We worden ook niet voor het Keurmerk Veilig 
Wonen gevraagd, maar meer voor het gevoel 
van de bewoner in huis en direct daaromheen, 
veilig te kunnen wonen. Dat vraagt ook wel wat 
investering van de mensen zelf. Bijvoorbeeld het 
netjes houden van de straat en de buurt en wat 
oplettendheid. Bij verdachte situaties en onraad, 
altijd de politie bellen.” 

Het project preventieadvies woninginbraak in 
Orden is dan wel afgelopen, de THOR-mede-
werkers blijven actief. Zo kan hun nog altijd 
worden gevraagd om een bezoek aan huis om 
een gratis preventieadvies op te stellen. En Frenk 
Bakx is één keer in de maand op maandag middag 
in het Pluspunt, tegelijk met de wijkagent voor het 
spreekuur. Hij beantwoordt graag uw vragen 
over veiligheid in en om het huis. 

De waardering van bewoners voor de aanpak 
van overlast en verloedering is weliswaar 
gestegen, er blijft nog altijd werk te doen. 
Kenmerkend voor Orden gaat dat in goed 
overleg met de samenwerkende partners  
van ‘alles op Orde(n)!’

Repair Café Apeldoorn

Onder grote belangstelling van publiek en 
media is op zondag 6 maart Repair Café 
Apeldoorn van start gegaan. 
Vele tientallen Apeldoorners kwamen met 
kapotte spullen naar het wijkcentrum 
+Punt Orden, dat als Repair Café was 
ingericht. 
Na een dergelijke succesvolle première 
kon een vervolg natuurlijk niet uitblijven. 

Het tweede Repair Café werd op 14 mei 
gehouden bij Foenix Kringloop aan de 
Koningslijn. Wederom kon er gewerkt worden 
aan kapotte kleding, fietsen en klein elektri-
sche apparaten. Vooral de elektromonteurs 
kregen veel defecte apparaten aangeboden, 
waarvan de meeste met succes gerepareerd 
konden worden.  Na de zomer zal Transition 
Town Apeldoorn opnieuw een Repair Café 

 organiseren: op zaterdag 10 september, van 
11.00  tot 15.00 uur bij Centraal Wonen,  
Magistratenveld 613, Apeldoorn. 

We zijn altijd op zoek naar handige  
Apeldoorners. Vooral mensen met kennis  
van elektronica zijn meer dan welkom.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij  
Arien Scholtens, tel. 06 81 66 75 46.
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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 weer in balans. 
Je energielichaam herstelt en blokkades worden 

opgeheven. 

Dit is nieuw, dit is anders, dit is echt! 
En het is beschikbaar voor iedereen.  

Maak een afspraak en ervaar zelf  hoe bijzonder  
een Reconnective Healing is! 

Meer informatie? Ga naar: 
www.reconnectivehealingapeldoorn.nl

Rappers muziekstudio The 
Safe zoeken het hogerop 
De rappers die gebruik maken van de muziekstudio The Safe in +Punt 
Orden hebben in 2010 de Louise de Brauwprijs gewonnen. De jury was 
onder de indruk van dit veelbelovende vrijwilligersproject en noemde  
het een prachtig eigentijds initiatief in de wijk Orden. 
Met dit project wordt gezocht naar mooie bezigheden voor opgroeiende 
jongeren. De rappers hebben zich als doel gesteld om jongeren uit de wijk 
kennis te laten maken met rapmuziek. Verzekeraar Univé bood een cheque 
aan van E1.000,-  én een ballonvaart. De rappers Roy, Dani, Abdi en Metin 
Yavuz (de vorige jongerenwerker) mochten samen met de beheerder van 
de studio/ambulant jongerenwerker Marco Betman van Wisselwerk tijdens 
het ballongala op 1 September bij paleis Het Loo de lucht in. Ze maakten 
een onvergetelijke ballonvaart over Apeldoorn richting Deventer en 
Zutphen om uiteindelijk weer Safe te landen in Wilp.
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Lentefeest en Afghaans Nieuwjaarsfeest

Onder een kriebelende lentezon is in het 
+Punt Orden een Lentefeest/Afghaans 
Nieuwjaarsfeest gevierd met de inwoners 
van Orden. Met traditionele hapjes uit 
vooral Afghanistan en uit Nederland en 
met popcorn uit Noord-Amerika werden al 
vele continenten verenigd. 

Met een salsa workshop uit Zuid-Amerika en 
met Djembé trommelen uit Afrika was er voor 
iedereen wat te doen op het voorplein. 
Kinderen liepen geschminkt rond en sommigen 
lieten ’s middags tijdens de mini-modeshow hun 
traditionele kleding zien. 

Spectaculair was een groep straatacrobaten uit 
Rotterdam die in het parkje tegenover het 
+Punt bij het beeldje‘Ik sta’ lieten zien dat zij na 
hun buitelingen nog weer op beide voeten 
terecht konden komen. Dit is een nieuwe sport 
‘Free Running’ genaamd. Binnen lieten rapper 
Dani en maat hun rappe liedjes horen, al 
inspelend op voorwerpen die de luisteraars in 
hun hand genomen hadden.  

Het swingende salsa-gebeuren op muziek en 
met begeleiding van de Djembé’s luidde het 
einde van het feest in. Voorafgaand daaraan 
was het mogelijk in de tent nog even in alle rust 

een kopje Afghaanse thee te drinken.
Dit was het tweede grote wijkfeest in het +Punt 
en blijkbaar kriebelde het bij vele wijkbewoners 
om een hapje te komen halen, te kijken, of mee 
te doen. Want met tegen de 300 bezoekers 
hadden de 16 vrijwilligers hun handen vol aan 
het verstrekken van hapjes en een drankje.  

Extra aandacht is door hen ook nog besteed 
aan de scheiding van het afval in plastic en 
papier. 
Ook na afloop straalde het plezier nog van 
ieders gezicht en dat kwam echt niet alleen 
door de vrijwillig meewerkende lentezon.

zondag 20 maart in +Punt Orden

Paasactiviteit +Punt Orden erg gezellig

ouders verschillende spelletjes spelen. Bij  
deze spelletjes konden ze punten verdienen.  
Zo was er blikgooien, eierlopen, paaseitjes 
happen en veel meer leuke spelletjes.  
Ook kwam de paashaas langs en deelde hij 
lekkere paaseitjes uit. 

Na een uurtje spelen stond er een speurtocht 
op het programma. Samen met de paashaas 
gingen de kinderen op pad in het mooie 
Orderbos. Onderweg kwamen ze tien letters 
tegen, alleen hingen ze niet op volgorde.  
Aan het einde van de speurtocht moest er nog 
even flink gepuzzeld worden wat het woord 
was. Twee groepjes hadden het antwoord goed 
geraden. De oplossing was heel toepasselijk: 
‘PAASKUIKEN’. 

Hierna stond de activiteit van de dag op 
programma! De paashaas had 150 eieren 
verstopt en deze mochten de kinderen gaan 
zoeken. Nadat alle 150 paaseieren gevonden 
waren, werd nog even bekend gemaakt welk 
groepje er had gewonnen die dag. Zij kregen 
als prijs allemaal een mars mee. Helaas was de 
dag toen ten einde en liepen de kinderen, 
ouders en vrijwilligers weer terug naar +Punt 
Orden. Al met al een geslaagde en gezellige 
dag en zeker voor herhaling vatbaar. 

Onze dank gaat uit naar Candy Kees, SAL 
Apotheek Orden, Mudanthe, Scoutinggroep 
Jagermeester Johan Bentinck en de vrijwilligers. 

De koffieochtenden in het +Punt worden goed bezocht, een babbeltje met elkaar, een 
breiwerkje mee; dit gaat steeds meer belangstelling krijgen en voldoet aan de behoefte 
elkaar te ontmoeten.

Koffieochtend

Op 2e paasdag hield +Punt Orden voor 
het eerst een activiteit buiten de deur.  
Dit keer was niet +Punt Orden aan de 
Germanenlaan 370 de locatie, maar  
werd er uitgeweken naar de blokhut  
van scoutinggroep Jagermeester  
Johan Bentinck aan de rand van de  
wijk Orden in het mooie Orderbos. 

Nadat iedereen zich verzameld had bij het 
+Punt Orden, gingen de kinderen, ouders en 
vrijwilligers in een gezellige stoet lopend 
richting de blokhut. Daar aangekomen stond de 
ranja, koffie en thee klaar. Na de nodige dorst 
te hebben gelest, konden de kinderen beginnen 
aan de spelletjes. In drie groepjes konden de 
kinderen samen met een vrijwilliger en een paar 
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Ons Sprengendorp, een dorp in een wijk 

Het buurtje ‘Sprengendorp’ is opgericht in 1920-1922 en  
gebouwd door aannemer Van Wijk. Oorspronkelijk was het  
de bedoeling dat het allemaal 2 onder 1 kap woningen werden. 
Hiervoor werden de kosten te hoog, vandaar dat de plannen 
werden aangepast en over werd gegaan naar het bouwen van 
huizenblokken. 

In 1922 was deze buurt volledig klaar en stonden er 
141 woningen. Al snel vormde zich een echte volks-
buurt. Een buurt waarin iedereen voor elkaar klaar 
stond. 

Buurtwerk door de belangenvereniging
In 1970 zijn we begonnen om het buurtwerk weer op te 
pakken. Het begon met kleine dingen zoals zich hard 
maken voor de buurt, zoals handtekeningen verzame-
len en als één stem ons te laten horen. Omdat we geen 
vergaderruimte hadden, heeft de gemeente ons in 
1974 een gebouwtje geschonken aan de Kobaltstraat, 
dat oorspronkelijk een oud schoolgebouw was.  
Wij hebben dit zelf afgebroken en aan de Wolweg 
weer opgebouwd, het werd ons clubgebouw. 
Wij konden toen ook over een vergaderruimte 
beschikken, maar dit gebouw werd toen ook gebruikt 
voor andere doeleinden zoals kaarten, jeugdclubs, 
bingo-avonden, etc.

Alles werd vanaf dat moment in ons  
clubgebouw gedaan. 
De vergaderingen wierpen al snel hun vruchten af wat 
erin resulteerde dat er in 1975 de eerste renovatie 
plaatsvond. In de jaren hierna werd het werken aan 
het nodige buurtwerk geïnten siveerd en groeide dit 
steeds verder uit. 

Een stukje geschiedenis in Orden

Anno 2011 is het nog steeds springlevend en besteden 
wij nog altijd aandacht aan: kaartavonden bingo-
avonden, darten, bejaarden uitjes, jeugdactiviteiten, 
etc.

Onze huizen werden opgeknapt door de  
Goede Woning
In 2008 werden de daken van de huizen vernieuwd.  
En tevens is een jaar later in 2009 begonnen met een 
verbetering van de woningen door o.a. de binnen-
renovatie. Een hele klus, wat werd er zoal gedaan:
de douche vernieuwd, nieuwe kozijnen geplaatst, 
toilet vernieuwd, keuken vernieuwd, bij de even 
nummers kwam er een uitbouw, hierbij de kamer-
keukenindeling aangepast, mits de bewoners dit 
wilden.

De werkzaamheden werden verricht door aannemers-
bedrijf Veeneman en zijn tot volle tevredenheid van 
de bewoners uitgevoerd. 

Het nieuwe buurthuis
In 2010 is de belangenvereniging begonnen met geld 
in te zamelen voor het nieuwe buurthuis, dit omdat het 
uit 1974 stammende buurthuis hard aan vervanging toe 
was en ook niet meer voldeed aan de hedendaagse 
normen.
Dit is gelukt en op het moment dat ik dit schrijf, is de 
nieuwbouw van het clubhuis, door aannemer 
Veeneman en ook met zijn speciale hulp, in volle gang. 
In september 2011 zijn de deuren geopend. 

Jong, scherp en levend
Op dit moment is de gemiddelde leeftijd van de 
bewoners in het Sprengendorp 70 jaar, een groot 
deel van deze mensen wonen hier ook al 40 jaar of 
langer. Hieruit blijkt dat het Sprengendorp een echte 
volksbuurt is, waar men voor langere tijd blijft wonen. 
Wat ook uit deze cijfers blijkt is dat binnen het 
Sprengendorp ook een duidelijke vorm van vergrij-
zing plaatsvindt, echter dit zie je in heel het land.  
Wat we wel ervaren is dat op het moment dat iemand 
op leeftijd verhuist of helaas komt te overlijden, de 
jongere generatie daarvoor terugkomt. Hier zijn wij 
erg blij om. Dit houdt de buurt jong, scherp en levend. 

Nu ‘het groen’ nog
Het enige wat nu nog moet gebeuren is dat in de 
woonomgeving ‘het groen’ aangepakt gaat worden. 
Plannen liggen hiervoor klaar, maar hiervoor zijn de 
kosten te hoog en er gaat nu aan een eenvoudiger 
oplossing worden gewerkt. 

Ik hoop u zo een goed beeld te hebben gegeven over 
‘mijn’ buurt het Sprengendorp!
De foto’s van weleer en nu zijn een mooie illustratie 
van wat ik u wilde vertellen, kom er maar eens kijken.

Cees Kraaijenhof 
Voorzitter Belangenvereniging Sprengendorp

ws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de w
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1 juni: de Eburonenstraat en de Mauvestraat met prachtig weer

Buitenspeeldag in Driehuizen

Bij de speeltuin Kindervreugd zijn ongeveer 300 kinderen en 
daarnaast nog veel ouders geweest. Ook waren er 14 studenten 
van de hogeschool InHolland om te helpen en hun doel was voor 
Todos (kansarme kinderen in Brazilië) geld in te zamelen. 

De kinderen konden genieten van diverse 
spelletjes zoals een springkussen, stoepkrijten, 
een reuze skippybal en megatwister. Er was 
vrolijke muziek en voor iedereen was er een 
frikandel en iets te drinken.

Ook Buurtcomité Klein Driehuizen organiseerde 
dit jaar weer een buitenspeelmiddag. Hier 
waren ruim 170 kinderen met ouders, opa’s en 
oma’s aanwezig. Zij konden genieten van een 
groot aantal spelen en attracties. Springkussen, 
scooterbaan, stoepkrijten en schminken waren 
als altijd een succes. Maar dit jaar was er zelfs 
de mogelijkheid om op een grote pony te 
rijden. Vooral de meisjes vonden dit fantastisch. 
Al met al kunnen we als buurtcomité terugkijken 
op een geslaagde middag. Weer voldoende 
motivatie om het volgende buurtevenement te 
organiseren.

Het team buurtpreventie Eburonen organiseer-
de deze buitenspeelmiddag op de locatie 
tussen de flats aan de Eburonenstraat. 
Een deel van de Teutonenstraat werd hiervoor 
afgesloten. Net als vorig jaar waren het 
springkussen, de grabbelton en het schminken 
ook weer van de partij. 
Nieuw waren de workshop Djembé en het 
Limbodansen die druk bezocht werden door de 
kinderen. Vanuit de hele wijk Orden kwamen 
circa 150 kinderen deze buitenspeeldag 
bezoeken. 
Dankzij de financiële ondersteuning van de 
Woonmensen, de Goede Woning, de wijkraad, 
de tomeloze inzet van de vrijwilligers en met 
dank aan de sponsors is deze middag zo 
succesvol verlopen. Het prachtige weer 
speelde natuurlijk ook een belangrijke rol. 
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Op woensdag 20 april verrichtte burgemeester Fred de Graaf, 
tezamen met een glunderende buurtbewoonster Claudia,  
de officiële opening van het vernieuwde speelterrein aan de 
Aletta Jacobsstraat. 

Nadat ballonnen werden losgeknipt, stroomden 
de kinderen uit de buurt de speelplek op. 
Natuurlijk waren de mooie klimcombinatie, de 
glijbanen, de wipwap en het duikelrek al eerder 
door de kinderen uitgeprobeerd. Hoe kan het 
ook anders, nu is deze plek weer een echte 
speelplek voor kinderen t/m 12 jaar geworden. 
Behalve de vele kinderen, die genoten van het 
springkussen, de ijsco’s, de ranja en het schmin-
ken, waren ook veel ouders en opa’s en oma’s op 
de opening afgekomen. De renovatie was een 
initiatief van buurtbewoners, ondersteund door 
gemeente en wijkraad.

Speelterrein Aletta Jacobsstraat gezellig druk

Burgemeester Fred de Graaf wenst de kinderen veel speelplezier

Vakantiespeelweek

Dit jaar werd door de organisatoren gekozen voor een  
‘speelweek’ om kinderen een paar leuke dagen te geven 
in de vakantie.

Niet iedereen gaat met vakantie en dit initiatief zorgt  
ervoor, dat na een leuke speeldag met allerlei activiteiten 
en aansluitend een overnachting de kinderen toch een 
vakantiegevoel krijgen.
Alles was geconcentreerd rond speeltuin Kindervreugd  
en de overnachting vond plaats in Plexat. Het werd een 
mooi evenement, de foto’s getuigen hiervan. 
Met dank aan Wisselwerk, Mudanthe, gemeente,  
Speeltuinvereniging, de +Puntcrew en de wijkraad. 

11 augustus 2011

Dagje Kindervreugd 

Ongeveer dertig kinderen hadden zich ingeschreven voor de 
eerste wisselwerk vakantiespeeldag. Vooraf werd met angst 
en beven de buienradar in de gaten gehouden. Het nieuwe 
Kindervreugd was het decor van deze dag. Na een kennis-
makingsspel werden diverse andere spelletjes gedaan 
(levend stratego, mini zeskamp). Na de barbecue was er een 
disco. 
De dag werd afgesloten met een spooktocht. Voor enkele 
kinderen was dit toch wat aan de enge kant en zij durfden 
dan ook niet verder. Enkele buurtbewoners deden spontaan 
mee en verkleedden zich ook als spook. Als gevolg hiervan 
zijn er wel wat meer decibellen geproduceerd dan normaal.
De aansluitende nachtrust in het gebouw Plexat was voor de 
meeste kinderen wat minder lang dan dat ze doorgaans 
gewend waren. Na het ontbijt vertrokken de kinderen weer 
huiswaarts.
We mogen concluderen dat het een zeer geslaagde 24 uur 
was. Het is maar goed dat de kinderen nog een paar dagen 
konden bijkomen voordat de scholen weer begonnen.  
Gelukkig heeft het weer ook geen roet in het eten gegooid, 
wij hebben het bijzonder getroffen!

Veel dank aan de mensen/organisaties die deze dag mogelijk 
hebben gemaakt. 

Bianca en Harry Kers (begeleidende ouders)
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Opening door burgemeester Fred de Graaf10 & 11 augustus 2011

Lieve kinderen in Orden, Apeldoorn 
Sinterklaas heeft voor 26 november in zijn 
agenda gezet dat hij jullie graag weer wil 
ontmoeten in de speeltuin Kindervreugd.
Ik hoorde dat de speeltuin héél mooi is 
geworden en dit willen wij ook graag komen 
bekijken.

Sinterklaas en de Pieten hopen dat het deze 
keer niet zo erg koud zal zijn en ook niet veel 
sneeuw zal vallen, anders kunnen wij niet veel 
van de speeltuin zien.
Schrijven jullie mamma’s en pappa’s het ook in 
hun agenda? Tot zaterdag 26 november.
 
Sinterklaas
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Feestelijke opening van nieuwe locatie Sprengenpark 

Koningskind Kinderopvang

Koningskind Kinderopvang is sinds kort gevestigd in een van 
Apeldoorns meest bijzondere monumenten: de voormalige 
Kweekschool aan de Henri Dunantlaan. 

Op zaterdag 3 september vond de feestelijke 
opening plaats. 
Volgens adaptief concept wordt er ingespeeld 
op de verschillende manieren waarop kinderen 
zich ontwikkelen, door uit te gaan van de 
talenten, kracht en competenties van het kind.  
Dat is zichtbaar in de verschillende activiteiten 
en materialen die worden aangeboden, op 
bijvoorbeeld muzikaal, creatief of sportief 
gebied. Iedere persoon ontwikkelt zich op zijn 
eigen unieke wijze. Kinderen zijn dan ook op 
verschillende manieren ‘knap’. 

U bent van harte welkom om ook 
eens een kijkje te komen nemen.

Real-X gaat weg uit Orden

Real-X 
indoor  
fun-/skatepark

Kom ook bij onze scoutinggroep!

Wil jij ook in het bos kunnen spelen met vriendjes en  
vriendinnetjes? En samen leuke, gezellige, avontuurlijke,  
creatieve en spannende activiteiten ondernemen?

Bij onze scoutinggroep, Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell aan de 
Jachtlaan 4-6 bij de Naald kan dat! We zitten in een groot afgebakend 
stuk bos waar de bevers, jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar, elke zaterdag 
in de ochtend vanaf 9.30 uur tot 11.45 uur of in de middag van 14.00 uur tot 
16.15 uur bij elkaar komen onder begeleiding van gekwalificeerde leiding. 
De bevers beleven vanuit het dorp Hotsjietonia diverse avonturen met 
bekende themafiguren. 

We doen heel veel... zo gaan we met de boswachter op zoek naar dieren 
in het bos, bakken we brood op een echt vuurtje, klimmen en klauteren we, 
doen we bijvoorbeeld speurtochten en verder alles rondom de feest 
dagen en seizoenen, te veel om op te noemen eigenlijk! 

Natuurlijk is het belangrijkste dat de bevers samen veel plezier maken!
Dus kom gezellig vrijblijvend een kijkje nemen bij de bevers op zaterdag, 
zodat je weet of het wat voor je is! Kinderen van alle andere leeftijden 
zijn natuurlijk ook altijd welkom om te komen kijken bij een oudere groep 
op de ochtend of de middag. 

Voor aanvullende informatie kun je terecht op www.sw3lbp.nl.  
Voor vragen kun je mailen naar info@sw3lbp.nl of bellen met Katinka 
Hofma-Zwart 06 21433877 of met Henk Wildeboer 06 26945142.

Op 1 januari sluit Real-X  
haar deuren in Orden.  
Heel jammer, want onze  
locatie aan de Prinses 
Beatrixlaan 301was ideaal.  
Dicht bij het station en toch 
net weg van de drukte in de 
stad. Vanaf dan zult u de 
jongeren niet meer rollend 
of met een skateboard onder 
de arm langs zien komen.
De grond onder het gebouw 
in het gebied de Wissel  
is verkocht aan projectont-
wikkelaars. Van de ontwikke-
lingen aldaar wordt u door 
de commissie Bouwen en  

Wonen van de wijkraad op 
de hoogte gehouden.
We zijn ervan overtuigd 
dat we binnenkort elders in 
Apeldoorn onze activiteiten  
voor jeugd en jongeren 
verder mogen oppakken. 
U ontvangt daarvan via de 
pers en dit wijkmagazine 
bericht.

Ordenaren, hartelijk dank 
voor dit gastvrij verblijf!

Jolien Westerbroek, 
stichting Real-X
indoor fun-/skatepark
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Speeltuin Kindervreugd volop in gebruik !

Vernieuwde speeltuin feestelijk heropend op 11 juni 

... vervolg van pagina 3

20
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maken. Bekend is dat in de vroege middel-
eeuwen (vanaf de 8ste eeuw) er verspreid over 
de Veluwe op grote schaal ijzer is gewonnen. 
De Veluwe was als het ware het ‘Ruhrgebied 
van de middeleeuwen’.

Germanen woonden in Orden!

De sloop en nieuwbouw van woningen aan de 
Herderweg en Ooiweg brengt de bijzondere 
historie van ons woongebied aan het licht.  
Uit opgravingen aan de Herderweg blijkt dat in 
de eerste eeuwen na Christus hier Germaanse 
boerderijen hebben gestaan. Ook zijn een gave 

ijzeroven en ijzerslakken uit de derde en vierde 
eeuw na Christus gevonden. Hieruit wordt 
afgeleid dat de ijzerwinning hier al veel eerder 
plaatsvond dan altijd gedacht. Woningstichting 
De Goede Woning wil al deze historische 
informatie voor het publiek goed toegankelijk 

Bijzondere historie aan het licht gebracht

Foto: A. van Kesteren

Artist impression van de nieuwbouw aan Groeneweg, 
Herderweg en Ooiweg. De bouw gaat starten op  
20 september. Foto: de Goede Woning.

Op 28 juni hielden we onze derde 
ledenbijeenkomst ‘Tot hier en nu verder’, 
in samenwerking met Petra Boom van 
www.huureenstemkastje.nl.  
We hebben verteld over de resultaten tot 
nu toe en met gebruik van de stemkastjes 
hebben we kennis en meningen gepeild. 
Het (beeld)verslag staat op onze website.  
 
Enkele bijzonderheden van de avond:
•  De VAR en het Waterschap produceren nu al 

duurzame energie door de verwerking van 
ons GFT-afval en rioolslib. Ook wil het 
Waterschap energie gaan winnen op de 
lozing van gezuiverd water (gebruikmakend 
van het verval). Mooie opties, we zijn met 
beide partijen in gesprek over levering van 
deze energie aan ‘deA’.

•  We hebben op 28 juni ook de aanwezige 
werkgroepleden bedankt. Iedereen die in een 

werkgroep heeft meegedaan of heeft 
meegeholpen aan een van de bijeenkomsten, 
krijgt van ons nog een brief en een deA-
speldje. Hartelijk bedankt allemaal voor jullie 
bijdrage!

•  99% van de aanwezigen vindt de coöperatie 
een logische keuze; 42% vindt dat we met het 
oprichten van de coöperatie moeten wachten 
tot er 600 aspirant-leden zijn en 80% vindt dat 
deA sowieso ook gas moet gaan leveren.

Meld je aan als lid!
Gedurende de zomerperiode sturen we geen 
nieuwsflitsen. We werken wel hard door aan  
de ledenwerving. Je kunt ons meehelpen door 
mensen uit je eigen netwerk over deA te 
vertellen. Op de ledenbijeenkomst gaf 80% aan 
één of meer aspirant-leden te kunnen werven. 
Als dat voor iedereen geldt, hebben we al 600 
leden! We hebben inmiddels 364 leden en 

omdat we aftellen naar de 600 staat de teller 
op de site nu op 236. We hebben nog 236 
aspirant-leden nodig voordat 1% van de 
Apeldoornse huishoudens lid is. Eerder 
berichtten we over de straten met de meeste 
aspirant-leden. Er zijn wat verschuivingen! 
De Arnhemseweg staat op 8 (waarvan twee in 
Beekbergen), gelijk met de Deventerstraat. 
Op 1 staat nog steeds de Broeklanderweg in 
Beemte Broekland met negen aspirant-leden.
We willen op onze site duurzame energie in 
beeld brengen. Wat kom je onderweg tegen 
aan duurzame energie? 
We ontvangen graag foto’s van grootschalige 
of kleinschalige duurzame energie, of foto’s 
waarop duurzame energie is uitgebeeld. 
Je kunt ze sturen naar info@de-a.nl. 
We laten ons graag verrassen.
 
Kernteam deA

Duurzame Energie Apeldoorn (deA)
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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:

Orderbeek onderging gedaantewisseling
 

In verband met de uitvoering van het  
Beheers- en Onderhoudsplan Orderbeek  
van het Waterschap Veluwe hebben de  
oevers van de Orderbeek in het Orderbos  
een totaal ander aanzien gekregen.

Het Geldersch Landschap en het Waterschap Veluwe 
zijn bezig om de beek een grotere natuurwaarde te 
geven en om hem beter toegankelijk te maken voor 
wandelaars.  
De Orderbeek is een van de fraaie sprengenbeken in 
onze wijk die cultuurhistorisch van grote betekenis is 
geweest voor de economische ontwikkeling van 
Apeldoorn.  
De sprengen waren de energievoorziening voor de 
watermolens en leverden het schone water voor de 
papiermakerijen en wasserijen. De Apeldoornse 
sprengen, zoals de Orderbeek, monden uiteindelijk uit 
in de Grift die parallel aan het Apeldoorns Kanaal 
naar het noorden afwatert.

Trim Apeldoorn, trimt u mee?

Kent u dat gevoel? Dat u aan het einde van de 
dag, moe van het werk, ’t liefst op de bank 
ploft? En dat u daar eigenlijk niet energieker 
van wordt? De lopers van Trim Apeldoorn 
doen dat anders. Zij gaan een uurtje rennen of 
wandelen en komen energieker terug!

Trim Apeldoorn bestaat 45 jaar 
Op dinsdag, donderdag en zaterdag zijn er loop- 
en wandelgroepen. Voor iedere leeftijd, voor ieder 
tempo. U hoeft geen lid te worden, u hoeft zich niet 
aan te melden. U komt gewoon, u gooit 1 euro in het 
emmertje en u rent of u wandelt mee. De minimum-
leeftijd is 15 jaar, een maximumleeftijd is er niet. 
Voor de hardlopers zijn er groepen in verschillende 
sterktes: de fanatiekelingen, de doe-maar-rustig-
aan-renners en wat daar tussenin zit (de grootste 
groep), Ook de wandelaars kennen niveaugroepen.
Vanaf oktober zijn er speciale trainingen voor de 
deelnemers aan de Midwinterloop die in februari in 
Apeldoorn plaatsvindt. Daaraan voorafgaand kunt 
u meedoen aan de Coopertest om te kijken hoe het 
staat met uw conditie.

De groepen worden geleid door opgeleide 
trainers, er wordt rustig ingelopen, vervolgens een 
stukje ‘eigen tempo’ (de eerste haalt de laatste 
altijd weer op), wat oefeningen, wat grapjes,  
en dan gaat de groep weer rennen. Met zoveel 
mensen om u heen en zoveel te zien in het bos  
(we signaleren regelmatig herten en zwijnen)  
heeft u niet in de gaten dat u een flink aantal 
kilometers rent of wandelt.

Wilt u ook meedoen?
U bent van harte welkom! De eerste keer dat u komt 
vraagt u even naar een trainer om te overleggen in 
welke groep u het beste kunt starten.  
Speciale hardloop- of wandelkleding is niet nodig, als 
het maar lekker zit. Goede loopschoenen zijn wel aan 
te bevelen. 
 
Tijden kijk op www.trimapeldoorn.nl
Waar Asselsestraat, 500 meter voorbij de ingang van 
Stayokay, bij het ‘bushaltebordje’. Doet u mee?

Boomsieraad 
van Maria Roosen
 
Voor haar in 2006 toegekende Wilhelminaring prijs maakte 
Maria Roosen (1957) Boomsieraad dat in december 2008 
werd onthuld door burgemeester De Graaf. Maria Roosen 
geeft uitdrukking aan thema’s als identiteit, lichamelijkheid en 
zinnelijkheid. Zij heeft diverse solo- en groepsexposities op 
haar naam staan. ‘Boomsieraad’ hangt letterlijk in een boom 
en is alleen daarom al een bijzondere aanwinst voor het 
Sprengenpark.
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24 september 2011

Creatief in Orden Breed 
Bij het verschijnen van 
Wijknieuws is het 
alweer voorbij. 
Velen van u hebben 
vast een bezoek 
gebracht aan de 
Kunstmarkt en genoten 
van alle mooie kunst uitingen die door de amateurkunstenaars uit ons 
wijkraadgebied waren uitgestald. De voorbereidingen waren al in 
januari gestart. De Kunstmarkt is in de plaats gekomen van de 
Kunstroute. Een mooi initiatief waarover in het vorige Wijknieuws 
een en ander is geschreven. Allochtone dames hebben al een 
voorschot genomen en in het +Punt het penseel ter hand genomen. 
Dit was helemaal nieuw voor hen, maar onder de deskundige leiding 
van Mirjam van Tiggelhoven zijn er levens verhalen uitgebeeld en 
hierin zijn zij heel goed geslaagd. Dragcia Safradin is de spil van 
het tiental en kan trots zijn op wat er zo is bereikt.

Twee IVN-wandelroutes  
in Orden
 
Door IVN Apeldoorn is er een wandeling door 
het Sprengenpark beschreven met allerhande 
interessante informatie. De route heet 
‘Spreng en Park’ en kunt u downloaden op 
www.IVN-apeldoorn.nl. Op deze wandeling 
maakt u kennis met bijvoorbeeld de bijzondere 
boomsoorten rondom de Badhuisspreng en in 
het Sprengenpark.

Er is nu ook een tweede wandel-ommetje in 
voorbereiding. Deze voert langs de sprengen in 
onze wijk. De wandeling zal beginnen bij het 
+Punt aan de Germanenlaan en ca. 3,5 km lang 
zijn. Verwacht wordt dat de route in de herfst 
op de site van het IVN-Apeldoorn zal 
verschijnen. We houden u op de hoogte!

Uitreiking Wilhelminaring oeuvreprijs
 
Op 29 augustus jl. is op paleis 
Het Loo voor de zevende keer de 
zogenaamde Wilhelminaring  
uitgereikt. De ring is dit keer  
toegekend aan Piet Slegers. 

Piet Slegers maakt vooral werken voor de 
openbare ruimte en is bekend geworden 
als landart omgevingskunstenaar. 
Zijn meest bekende werk is het vijf 
hectare grote project Aardzee uit 1982 
dichtbij Zeewolde. Ook van zijn hand is 
het Landschaps-Zonneproject in het 

beeldenpark van Kröller Müller bij het 
Rijksmuseum in Nationaal Park De Hoge 
Veluwe. De Wilhelminaring is een 
oeuvreprijs die om de twee jaar wordt 
toegekend aan een beeldend kunstenaar. 
Doel hiervan is om de belangstelling 
voor hedendaagse beeldhouwkunst te 
stimuleren. Bij de prijs hoort onder  
meer een opdracht voor een  
monumentaal beeld in Apeldoorn. 
Alle Wilhelminaring-kunstobjecten 
staan in het Sprengenpark langs de 
Badhuisspreng aan de J.F. Kennedylaan.

Uw tuin is in Orden

Wat kunnen wij als buren met elkaar 
voor elkaar krijgen om onze woon-
omgeving fijner en mooier te maken? 

Een vraag die de gemeente en de wijkraad 
aan u stellen. Het SEV(Stichting Experi-
menten Volkshuisvesting, een onderdeel 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken) 
heeft een uitnodiging aan een aantal 
steden in Nederland gedaan om projecten 
voor te stellen die de woonomgeving 
verbeteren. Hierbij moet de burger 
betrokken worden en ook actief deel 
gaan nemen.

Orden en Ugchelen hebben beide een 
voorstel ingediend en zijn in aanmerking 
gekomen voor een subsidie. Op de 
’menukaart’ staan drie mogelijkheden,  
à la chef, à la carte en de Kookstudio. 
Wij hebben alvast voor u een menu uit de 
Kookstudio gekozen, waarbij de bewoners 
zelf met voorstellen kunnen komen en dit 
samen met elkaar tot een mooi project 
gaan maken.
Een paar gedachten die bij ons opkwamen: 
een moestuin, een kruidentuin, het opknap-
pen van het boomgaardje aan de Pieter de 
Hoochlaan. 

Wat denkt u van de ruimte tussen de 
gerenoveerde appartementen aan de 
Germanenlaan? Een idee is om hier een 
moestuin te ontwikkelen.

Een prachtkans, die wij niet voorbij 
willen laten gaan !

Heeft u met uw buren ook een goed 
voorstel? Wij horen het graag deze  
maand en gaan samen kijken wat de 
mogelijk heden zijn.

Het middenterrein van Sportpark Orderbos

Het wijkgebied van wijkraad Orden omvat 
in het westen het Orderbos. Met de uit brei-
ding van de bebouwing van Apeldoorn 
kort na de Tweede Wereldoorlog rond het 
toenmalige gehucht Orden is een deel van 
dat bos omgezet in sportvelden. Vandaar 
de naam Sportpark Orderbos. 

Een gebied waar veel sportverenigingen hun 
veld en thuishonk hebben. Leden, deelnemers, 
vrijwilligers, belangstellenden of bezoekers van 
de velden en wedstrijden komen niet alleen uit 
Orden, maar uit geheel Apeldoorn en van ver 
daarbuiten zelfs. Denk maar aan evenementen 
als de internationale honkbalseries, de 
Midwintermarathon toen die hier nog startte: 
nationale atletiek wedstrijden, de hardloop-
vierdaagse, de internationale Apeldoornse 

Wandelvier daagse, het wielrennen, hockey, 
korfballen, en voetballen op een hoog 
amateurniveau.  

Oefeningen door studenten
Naast alle officiële programmatige gebeurte-
nissen op en bij de sportvelden zijn er ook nog 
activiteiten op het grote centrale middenter-
rein. Dat middenterrein ligt geheel binnen een 
ringvormige asfalt-steensplitweg, een weg die 
vroeger in gebruik is geweest als wielerbaan  
en onder die naam nog altijd bekend staat. 
Het middenterrein, ooit bedoeld als centrale 
ontmoetingsplek voor sporters en bezoekers 
van de omringende verenigingen, blijkt ook bij 
veel wijkbewoners goed in de smaak te vallen. 
Vooral in het weekend wordt er gebruik van 
gemaakt. Het geaccidenteerde middengebied, 

met in het midden daarvan weer grote vlakke 
grasvelden, is niet alleen aantrekkelijk voor 
diverse spelvormen, maar ook voor stevige 
oefeningen door studenten van beroeps-
opleidingen. Middelen daartoe zijn op alle 
mogelijke manieren voorhanden zoals de 
bomen, een fietsenrek, een slagboompaal. 

Eieren zoeken met Pasen
Opleider Jaap Medema ziet overal mogelijk-
heden om er mooie opdrachten uit te halen. 
Zoals hij zelf zegt: “Ik maak graag gebruik van 
de middelen en mogelijkheden die voorhanden 
zijn. Op deze plek zijn die talrijk.” 
Ook basisscholen uit de buurt en kinderopvang-
bedrijven komen graag op het middenterrein, 
de een voor het eieren zoeken met Pasen, de 
ander voor een aangenaam verblijf met de 
kinderen op een veilige overzichtelijke plek. 
De omstandigheden zijn zo gevarieerd dat er 
voor elk wel wat wils is. De jonge ATB’ers leren 
er hun eerste beginselen en op de rondweg 
draaien de hardlopers van Trim Apeldoorn er 
hun laatste rondje in de avonduren na hun 
training voor een van de afstanden van de 
Midwintermarathon. 

Historische omgeving
Zomer en winter: het middenterrein van het 
sportpark Orderbos is altijd wel een moment 
van de dag in gebruik. Dat alles in een fraaie 
historische omgeving, waar sommige bomen 
nog uit de tijd dateren dat hier een bos was. 

Centrale ontmoetingsplek voor sporters en bezoekers

Gedichten bij beelden deel VII

Water en Vuur 
Bij de uitreiking van de Wilhelminaring- 
prijs is tevens door dichter/schrijver  
Erik Menkveld het boek ‘Water en Vuur, 
gedichten bij beelden deel VII’ uitgereikt. 
Het boek is samengesteld door Karla 
de Boer van Uitgeverij Phidias. Zij heeft 
bekende dichters als Rutger Kopland, 
Anna Enquist en Leo Vroman en ook een 

aantal dichters uit Apeldoorn gevraagd om 
een beeld te kiezen en daar vervolgens een 
gedicht bij te schrijven. De gedichten 
betreffen onder meer de vijf beelden van de 
winnaars van de Wilhelminaring tegenover 
het Belastingkantoor en het beeld ‘Bolvorm’ 
in het Sprengenpark. Vanaf september vindt 
u het boek in boekwinkel Nawijn en Polak en 
ook in galerie Phidias, aan de Aquamarijn-
straat 28 in Apeldoorn.
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Voordeel bij Wijknieuws Brink en Orden

Beelden in en om het Sprengenpark

IK van Jan van Munster (2003)

Het Sprengenpark is een bijzonder 
stads park dat begrensd wordt door het 
gebouwencomplex van de Belastingdienst, 
de Asselsestraat met zijn lage bebouwing, 
én de eerste flats van Apeldoorn aan de 
Sprengenparklaan. Het is een wandel- en 
speelgebied, maar ook een beeldenpark 
in opbouw. 

Kunstroute rondom Sprengenpark  
en belastingkantoren 
De kunst-wandelroute is tot stand gekomen  
op initiatief van de Stichting Wilhelminaring  
in samenwerking met de Belastingdienst,  

Wijknieuws Brink en Orden biedt lezers 
de mogelijkheid de beeldenroute aan 
te schaffen voor de helft van de 
verkoopprijs: E 1,50 i.p.v. E 3,-.

nu met 50% korting

Tegen inlevering van deze bon kunt bij de volgende adressen de beeldenroute Beelden in en om 
het Sprengenpark aanschaffen voor E 1,50 i.p.v. E 3,- : Westra-Boek en Kantoor Ordenplein 23 • 
Primera Biemolt Asselsestraat 261 • Winkel van Museum CODA Vosselmanstraat 299 • 
VVV Apeldoorn Deventerstraat 18 • Nawijn en Polak Marktplein 24. 
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de gemeente Apeldoorn en wijkraad Orden. 
De route werd gepresenteerd op 29 augustus jl. 
in de Wilhelminazaal van paleis Het Loo. 
Het pakket bestaat uit een handzame vouw-
kaart met plattegrond, foto’s en beknopte 
beschrijvingen van kunstwerken en kunstenaars. 
Al wandelend komt u langs meer dan twintig 
beelden in het Sprengenpark, langs de 
Badhuisspreng en in de beeldentuin van  
de belastingkantoren. 

Spoedig herstel 
en inrichting 
Driehuizerspreng 
 
In de loop van dit jaar wordt een 
inrichtings- en herstelplan voor de 
Driehuizerspreng tussen Swiftstraat 
en Driehuizerweg uitgevoerd. 

Onder de Driehuizerweg komt een 
nieuwe ondergrondse doorgang; een 
duiker. Op langere termijn zal de 
Driehuizerspreng helemaal bovengronds 
via het Waterloo-gebied weer aanslui-
ten op de Grift. 
Op 21 juni jl. heeft de gemeente over het 
binnenkort uit te voeren gedeelte een 
informatieavond voor aanwonenden 
gehouden. Het inrichtingsplan kunt u 
inzien via www.wijkraadorden.nl. 
Tijdens de feestelijke opening van het 
appartementencomplex ‘Sparta Luce’ op 
24 maart was al een stukje van de 
oorspronkelijke loop van de Driehuizer-
spreng over het voormalige Sparta-
terrein in ere hersteld. Vanaf de 
PWA-laan heeft u hier goed zicht op.
Hiermee zal dan sprake zijn van weer 
een stukje eerherstel van een prachtig 
stukje cultuurhistorie in onze wijk.

Grondige renovatie van Berg & Bos

Aanleg Cool Nature vordert
 

Zoals bekend wordt Park Berg & Bos 
grondige gerenoveerd. Rondom de vijver  
is veel veranderd en op komst is de aanleg 
van een nieuw entreeplein aan de J.C. 
Wilslaan is op komst.

Inmiddels vordert ook de aanleg van de nieuwe 
avontuurlijke speelplek Cool Nature op de 
grote speelweide met de klimtouwpiramide. 
Vanaf de boomfeestdag op 23 maart jl. hebben 
professionals en vele vrijwilligers van o.a. 
natuurvereniging KNNV en Helicon-
opleidingen samengewerkt om hier een 

natuurlijke speelplek te maken. Eigenlijk is de 
plek waar het in de natuur spelen en leren 
centraal staat nooit helemaal af. Zand en water 
is een belangrijk speelelement binnen het 
geheel. Een inrichtingsplan van de waterpartij 
kunt u inzien op www.wijkraadorden.nl. 
Ook aan de bereikbaarheid voor gehandicap-
ten is gedacht bij het spelen met water. Het 
water wordt met handkracht door de kinderen 
zelf opgepompt. Gaat u eens een keer met uw 
kinderen kijken ! Park Berg & Bos is gratis, elke 
dag geopend en ook toegankelijk vanaf de 
Asselsestraat.

Deze prachtig uitgevoerde kaart met 
plattegrond, foto’s en toelichting 
biedt u de mogelijkheid zelf uw route 
te kiezen.

Foto boven: een paal met de aanduiding van het Cool 
Nature project in Berg en Bos.

Foto’s links:
Boven:  De vernieuwing van de zuidkant van de vijver.
Onder:  De klimpiramide op de grote speelweide  

met straks veel natuurlijk spelen.
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Renovatie flatwoningen Germanenlaan

Werk in uitvoering!
Woningbouwcorporatie De Goede Woning 
is goed op weg met de renovatie van de 
flatwoningen aan de Germanenlaan, 
Eburonenstraat en Chamavenlaan. 

De eerste resultaten van de werkzaamheden, 
zoals kunststof raampartijenen en kunststof 
panelen, zijn al te zien als u de flats aan de 
Germanenlaan en Chamavenlaan passeert. 
Opvallend is zeker ook het steigerwerk bij een 
aantal flatgebouwen. In overleg met bewoners 
krijgt elke flat een eigen kenmerkende kleur.

Overlast is onvermijdelijk
Bij grootschalige werkzaamheden is overlast, 
zoals bouwgeluiden, onvermijdelijk. Buurt-
beheerder Rick van Essen van De Goede 
Woning zegt hierover: “Maar we passen 
daarbij methodes toe om de hinder te beper-
ken. Bij werkzaamheden waarvan de meeste 
geluidshinder wordt verwacht, wordt met 
maximale mankracht gewerkt, zodat de duur 
hiervan beperkt wordt. Ik bedank nu alvast alle 
bewoners, omwonenden, passanten en 
bezoekers van de flats voor hun begrip, geduld 
en bovenal de medewerking die wij en de 
medewerkers van de bouw hebben gekregen.”

Natuurlijk spelen, barbecue- en rustplek
De renovatie vond en vindt in regelmatig 
overleg met bewoners plaats. Op de bijeen-
komst van woensdag 1 juni van dit jaar, waarbij 
de zaal in Orca bijna te klein was, stond het 
groen tussen en rondom de gebouwen centraal. 
Er is een presentatie gegeven met beeld-
materiaal over een mogelijke uitvoering van  
de buitenomgeving. Zoals natuurlijk spelen  
voor kinderen en het gebruiken van de groene 
buitenruimte voor een barbecueplek, een 
rustplek uitgevoerd als prieeltje, maar ook  
een moestuin en een bloementuin. Die beelden 
inspireerden de bewoners tot heel veel nieuwe 
ideeën voor de omgeving. 

Buurtbewoners werken samen
Een aantal bewoners heeft zich op uitnodiging 
van de vertrekkende buurtopbouwwerkster 
Suus de Waard aangemeld om zich bij die 
nieuwe groene woonomgeving actief in te 
zetten bij het beheer en onderhoud daarvan. 
Rick van Essen: “Als veel bewoners samenwer-
ken, dan moet het niet onmogelijk zijn om 
ideeën binnen het beschikbare budget tot 
uitvoering te brengen.”

Herontwikkeling winkelgebied 
Orden weer stappen dichterbij

Bureau Het Noordzuiden werkt druk aan het 
stedenbouwkundig plan voor het winkelgebied 
Orden. Dit is het resultaat van de werkzaam-
heden van de Regiegroep die zich bezighoudt 
met de herontwikkeling. 

Nadat de wensen van zowel de ontwikkelende 
partijen, de winkeliers als de gemeente zijn 
geïnventariseerd,is druk gezocht naar het meest 
optimale model. Het plan is dat het bestaande 
winkelcentrum een gezondheidscentrum wordt 
en er woningen worden gerealiseerd ten 
noorden van het huidige winkelcentrum. Het 
nieuwe winkelcentrum wordt gedacht ten zuiden 
van het huidige, waarbij er een aantal woningen 
boven zijn geprojecteerd. Dit laatste model, 
waarvan het plaatje een ruwe schets geeft, 
wordt in opdracht van de Regiegroep nu dus 
verder uitgewerkt door Het Noordzuiden, 
het bureau dat ook de presentatie op de 
druk bezochte bewonersavond van een aantal 
maanden geleden verzorgde. 

Wethouder Olaf Prinsen, voorzitter 
van de Regiegroep: “Het is een 
ontzettend spannend proces 
geweest en dat zal het de komende 
maanden zeker nog blijven. Er zijn 
niet alleen veel partijen bij betrok-
ken, maar het is ook een belangrijk 
gebied voor Orden. Ik ben heel blij 
dat alle partijen hun nek durven 
uitsteken. Er zijn nog veel noten te 
kraken over bijvoorbeeld financiën 
en inrichting van de openbare 
ruimte. Maar ik heb er alle ver-
trouwen in dat we dit traject tot  
een goed einde zullen weten te 
brengen.”
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Het pand Asselsestraat 167-169 staat op 
de kruising met de voormalige spoorlijn 
naar paleis Het Loo en Zwolle.

Tegenwoordige functie: bovenwoning  
van eigenaar en een bedrijfsgedeelte. 

Eigenaar/bewoner: de heer Th. Kobald.

Het bedrijfsgedeelte is in gebruik als atelier 
voor pianorestauratie en het nieuw bouwen van 
antieke fortepiano’s. De heer Kobald is ook 
pianostemmer.

Er is zaalruimte beschikbaar voor kamerconcer-
ten, koorrepetities, uitvoeringen van leerlingen 
muziekonderwijs, yoga en andere kleinschalige 
activiteiten. Hieronder zijn niet inbegrepen 
bruiloften en partijen.

Geschiedenis van het gebouw
Bouwjaar ca. 1910, als ‘bergplaats voor 
inboedels’, zoals destijds door de fa. Mouw 
werd aangegeven op de blinde zijgevel van het 
pakhuis. Later stond op dezelfde zijgevel de 
naam van de opvolger: Apeldoorns Verhuis-
bedrijf H.P. Witteveen.

Bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 

AGOVV locatie

Al eerder is kenbaar gemaakt dat er een 
aanzienlijk aantal inspraak reacties (84)  
bij de gemeente is binnen gekomen na 
publicatie van het voorontwerp bestem-
mingsplan m.b.t. boven genoemde locatie.

Inmiddels heeft de gemeente hierop een reactie 
afgegeven, maar aangezien AGOVV waar-
schijnlijk nog een aantal aanpassingen wenst 
door te voeren, zijn nog niet alle punten 
verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan.
De wijkvereniging Berg en Bos en de wijkraden 
De Sprengen en Orden hebben in afwachting 
van de nieuwe stukken nog niet inhoudelijk 
gereageerd op de reactie van de gemeente 
maar vooralsnog e.e.a. ter kennisgeving 
aangenomen.
De reactie die de Werkgroep Asselsestraat e.o. 
heeft uitgegeven n.a.v. bovenstaande willen wij 
u echter niet onthouden; deze kunt u in de brief 
hiernaast lezen.
Zodra meer bekend wordt over de nieuwe 
plannen en de procedure zullen we dit op de 
website van wijkraad Orden bekend maken.

Brief Werkgroep Asselsestraat e.o.
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan 
Laan van Spitsbergen (AGOVV)

Beste buurtgenoten, die, nu 10 maanden geleden, 
op 1 september 2010 aanwezig waren op onze 
avond voorlichtingsbijeenkomst in Mandala en 
hun e-mail adres aan ons achter lieten.

Wij wezen een ieder erop, ook de vertegenwoor-
digers van de politieke fracties in de Raad, dat 
aanname van de voorliggende bestemmingsplan-
wijzigingen verstrekkende gevolgen voor de buurt 
zouden kunnen hebben.
Naast onze eigen Werkgroep Asselsestraat e.o. 
en de Wijkvereniging Berg & Bos en de Wijk-
raden De Sprengen en Orden, reageerden velen 
van u en kwamen er in het totaal 84 geschriften 
binnen bij de Gemeente.
Dat de betreffende ambtenaren even wat meer 
tijd nodig hebben om tot een conclusie te komen  
is in dit geval begrijpelijk. Niet in oktober 2010 
maar dezer dagen kregen wij, naast alle 
publicaties in De Stentor, meer inzicht in de 
voorgenomen aanpassingen in de voorstellen.

Omdat de Gemeente nog geen mededelingen kan 
doen willen wij u als Werkgroep toch laten 
merken, dat we er regelmatig mee bezig zijn en 
willen we de volgende communicatie met de 

Gemeente op ambtelijk niveau aan u doorgeven:
Inhoudelijk c.q. ambtelijk zijn de inspraakreacties 
verwerkt en van antwoord voorzien. In lijn met wat 
wethouder Spoelstra al eens richting de pers heeft 
gezegd, geven de inspraakreacties ambtelijk 
aanleidingen tot diverse planaanpassingen.  
In essentie komt het erop neer dat de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden worden terug gebracht tot 
hetgeen strikt noodzakelijk is. Qua gebruik zal het 
dan alleen nog maar gaan om wat onder 
veldsporten te scharen is. Andere mogelijkheden 
(manege, golfbaan e.d.) worden geschrapt.  
De oppervlakte aan gebouwen was al strak 
afge bakend. Straks wordt dat ook voor de goot- en 
bouwhoogte gedaan: voor beide hoogtes worden 
de geldende waarden aangehouden (4 en 8 m) 
met een specifieke uitzondering voor de skyboxen. 
Ten overvloede: dit betreft alleen een weergave 
van de ambtelijke mening, zonder formele status. 
Besluitvorming moet nog plaatsvinden.

Voor zover wij weten blijkt echter, dat het nieuwe 
bestuur van AGOVV nieuwe bouwvoornemens 
aan het ontwikkelen is, waarbij het niet gaat om 
extra uitbreidingen maar om vervanging van een 
deel van de aanwezige gebouwen. De verwach-
ting is dat AGOVV binnenkort met een voldoende 
concreet bouwplan komt, waarna de procedure 
verder kan en de inspraakreacties (eindelijk) 
beantwoord worden. De verwachting is, dat dit 
niet eerder zal zijn dan augustus.

Tot zover de communicatie onzerzijds. Als er meer 
informatie is zullen wij u op de hoogte houden.

Werkgroep Asselsestraat e.o., d.d. 14-7-2011.

Recente ontwikkelingen 

Locatie Julianaziekenhuis
Op de website van de wijkraad hebben we 
uitvoerig de plannen rond de asbestsanering  
en de sloop van de panden op het terrein 
beschreven. Inmiddels is een aanvang gemaakt 
met de asbestsanering en zijn een aantal opstal-
len gesloopt (voormalige keuken) om meer 
ruimte te creëren voor opslag en afvoer van de 
materialen.

Het duurt nog ongeveer anderhalf jaar voordat 
alle panden zijn gesloopt en voordat met de 
nieuwe ontwikkelingen kan worden begonnen. 
Het eerste bouwdeel dat gesloopt gaat 
worden is bouwdeel F (het rode bakstenen 
gebouw aan de Sprengenweg). Dit gebouw is 
inmiddels ontdaan van alle asbest en kan dus 
worden gesloopt; hiermee wordt na week 34 

gestart. Voordat er wordt gesloopt, zal een 
opnamerapport worden gemaakt van 
de belendende percelen, een zogenaamde 
nulmeting. Dit is  om de bestaande toestand 
van de panden vast te leggen en eventuele 
discussies over opge treden scheurvorming als 
gevolg de werkzaamheden te voorkomen.

De sloop zal gecontroleerd plaatsvinden, 
d.w.z. dat de gebouwen stuk voor stuk tot op 
het beton worden leeggehaald, waarna een 
grote kraan met sloopschaar de gebouwen 
van boven naar beneden in kleine delen zal 
knippen.  

De verkeersroutes voor afvoer van het puin  
zijn vastgesteld in overleg met de gemeente. 

Getracht zal worden de stofoverlast zoveel 
mogelijk te beperken. 
Over de nieuwe ontwikkelingen op het terrein 
valt op dit moment niets te melden: er ligt een 
programma van eisen van de gemeente en van 
de wijk raden, waar de ontwikkelaar op dit 
moment mee aan de slag is.

We houden u op de hoogte via o.a. de  
website en het wijkmagazine.

Asselsestraat 167-169

Nadat omstreeks 1985 de ruimte werd gebruikt 
voor opslag van Indonesische voedingsmidde-
len door Toko Magelang, ook kenbaar gemaakt 
via de zijgevel, werd het pakhuis in 1990 
aangekocht door de firma Kobald. 
Na een uitgebreide opknapbeurt van het oude 
gedeelte werd in 1997, naar een ontwerp van 
architect Heuvelink, de nieuwe aanbouw 
gerealiseerd. Daarin bevinden zich het atelier 
en de woning van de eigenaar.

De kleurrijke geschiedenis van het pand
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Handhaven is niet hetzelfde als straffen

De komst van het asielzoekerscentrum 

In het verslag van de Openbare Notulen van de vergadering 
van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2011 lezen 
wij als wijkraad, dat B&W hebben ingestemd met de komst 
van een asielzoekerscentrum in de voormalige Politieacademie 
voor 600 asielzoekers.

Als reactie hierop heeft de wijkraad een brief 
geschreven aan de verantwoordelijke wethouder 
(Paul Blokhuis). Hierin hebben wij gevraagd waarom 
de wijkraad niet is gekend in deze beslissing en e.e.a. 
uit de notulen heeft moeten vernemen. Juist in de 
periode waarin de gemeente heeft beloofd opener 
en sneller te communiceren en de wijkraden waar 
nodig te zullen raadplegen, hadden wij dit anders 
verwacht. De gemeente heeft daarop verbetering 
beloofd en aangegeven dat er nog het nodige 
overleg met het COA (Centraal Orgaan Asielzoe-
kers) moet plaatsvinden en dat nog geen bestuursak-
koord is gesloten en nog geen huurcontract is 
getekend. 
Voor het eerstvolgende overleg tussen gemeente 
en COA werd aan de wijkraad de kans geboden 
eventuele vragen en knelpunten op papier te zetten. 
De wijkraad heeft vervolgens ca. 65 punten 
verwoord in een document.

De reactie op deze 65 punten is inmiddels door de 
gemeente aan ons teruggekoppeld. Hoewel er vele 
antwoorden zijn, zijn wij van mening dat er te veel 
onduidelijkheden en onzekerheden zijn. We hebben 
e.e.a. verwoord in een brief aan Paul Blokhuis, die in 
week 30 is verzonden. In de brief hebben wij 
nadrukkelijk gevraagd om duidelijke antwoorden en 
nogmaals gewezen op heldere communicatie, ook 
naar bewoners in het nabijgelegen wijkdeel.

Locatie voormalige politieacademie aan De Kleiberg in Orden

Het proces
Het plaatsen van een asielzoekerscentrum valt binnen 
de bestemming die rust op de voormalige academie, 
namelijk ‘maatschappelijke doeleinden’. Ook de 
voorgenomen aanpassing van de gebouwen valt binnen 
het geldende bestemmingsplan: de aanpassingen blijven 
binnen de bebouwingsgrenzen en de bebouwingshoog-
tes. Hoewel de plannen nog niet volledig zijn uitge-
werkt, is e.e.a. inmiddels voorgesproken met de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (vroeger Welstand). 
Hoe de plannen eruit zien kunt u lezen in het krantenar-
tikel uit De Stentor [www.destentor.nl/inbox/hermesin-
box/9107269/Twee-nieuwe-woongebouwen-bij-Klei-
berg]. Deze voorbespreking heeft geen status en is puur 
informatief: de officiële bouwaanvraag volgt nog. 
Aangezien wordt voldaan aan alle wettelijke eisen 
(bestemmingsplan) kan hiertegen geen bezwaar worden 
aangetekend, dit kan hoogstens tegen de nog in te 
dienen bouwaanvraag (er zijn bedenkingen over het 
verdiept bouwen). Gezien de aard en omvang van de 
verbouwing zal ook dit echter moeilijk zijn.

Het vervolg
De komst van het asielzoekerscentrum is niet tegen te 
houden op grond van wettelijke regels en voorschriften, 
hoogstens, over het aantal van 600, door politiek 
ingrijpen. Gezien dit uitgangspunt trachten wij als 
wijkraad in ieder geval op zo veel mogelijk punten 
duidelijkheid en zekerheid te krijgen. Voornamelijk op 
punten die betrekking hebben op veiligheid, invloed op 
winkels, scholen, werkgelegenheid, gezondheid en 
leefomgeving maar ook op bijv. wandel/looproutes en 
verkeersstromen. Voor bewoners en belangstellenden 
werd op 19 september een voorlichtingsavond  
georganiseerd door de gemeente en het COA.

Stel, uw buurman bouwt zomaar een 
schuur in zijn tuin. U klaagt daarover bij  
de gemeente, want de schuur beneemt  
uw uitzicht en de buurman heeft voor het 
bouwwerk geen vergunning aangevraagd. 
Toch mag de schuur blijven staan, sterker 
nog, de buurman krijgt achteraf alsnog een 
vergunning. U zult zich afvragen: ‘Hoe kan 
dat nou? Dit is de wereld op zijn kop!’
In dit artikel wordt uitgelegd hoe het 
handhaven op bouwvergunningen werkt.

Per jaar komen bij de gemeente ruim 3000 
klachten over bouwwerken binnen. Van deze 
meldingen leiden er maar 75 tot een handha-
vingszaak. De overige klachten worden 
afgedaan of opgelost. Dat gebeurt bijvoor-
beeld omdat de oude situatie wordt hersteld of 
omdat er een vergunning aangevraagd kan 
worden. Sommige klachten komen steeds terug 
en lopen al jaren. Vaak zijn dat uit de hand 
gelopen meningsverschillen tussen buren.

De gemeente komt in actie als zij een melding 
binnenkrijgt en ze voert daarnaast zelf ook 
controles uit. Dit jaar wordt er bijvoorbeeld 
extra gekeken naar kamerverhuurbedrijven en 
onrechtmatige bewoning (bijvoorbeeld van 
vakantiewoningen). De gemeente heeft 
verschillende middelen die ze in kan zetten tegen 
illegale bebouwing, maar als inwoner van de 
gemeente hebt u zelf ook rechten en plichten.

Vergunningencheck
Voordat u besluit om bijvoorbeeld een dakkapel, 
schuur of schutting te plaatsen, kunt u op www.
omgevingsloket.nl bij de vergunningencheck 
kijken of u een vergunning nodig hebt. Als u dit 
niet hebt gedaan en het bouwwerk staat er 
inmiddels, zijn er diverse mogelijkheden. U kunt 
achteraf alsnog een vergunning aanvragen. 
Hier zijn dan wel extra kosten aan verbonden. 
Of u kunt het bouwwerk weer afbreken. Als het 
bouwwerk geen vergunning krijgt en u laat het 
staan, dan krijgt u te maken met de gemeente, 
omdat er sprake is van illegale bebouwing.

Wat staat er in de wet?
In de wet staat niet omschreven hoe gemeenten 
de ruimtelijke en bouwregelgeving moeten 
handhaven. Wel geeft de wet bevoegdheden 
en instrumenten aan de gemeente, zodat zij kan 
optreden. Ook staat in de wet beschreven dat 
gemeenten overtredingen moeten beëindigen. 
De handhavingsregels hiervoor worden per 
gemeente vastgesteld.

Handhavingsverzoek
Als u als omwonende denkt dat ergens illegaal 
gebouwd is, kunt u een handhavingsverzoek 
indienen. De gemeente neemt alleen klachten in 
behandeling die per brief binnenkomen. Als de 
gemeente een illegaal bouwwerk constateert, 
stelt zij een onderzoek in. Dat is bij de wet 
verplicht gesteld. Doel van het onderzoek is het 
beëindigen van de illegale situatie. Maar dat 
wil niet altijd zeggen dat het bouwwerk 
afgebroken moet worden. Er wordt ook 
gekeken naar de belangen van de overtreder. 
Soms wordt achteraf alsnog een bouwvergun-
ning verleend. Dit doet de gemeente bijvoor-
beeld als na onderzoek blijkt dat er normaal 
gesproken een vergunning zou zijn verleend. 
Wel betaalt de overtreder dan extra leges. 
Dit is precies de situatie die in de inleiding werd 
genoemd. Voor de klager lijkt dit de wereld op 
zijn kop maar het doel van de wet is een 
illegale situatie beëindigen en niet het straffen 
van een overtreder. 

Illegale situaties
Als iemand een klacht indient tegen een illegaal 
bouwwerk, doet de gemeente onderzoek en 
neemt het college uiteindelijk een afgewogen 
beslissing waarbij de belangen van alle partijen 
worden gewogen. Illegale situaties worden 
altijd aangepakt. In bepaalde gevallen kan het 
college daarbij wel afwijken van de voorge-
schreven regels. 
Wilt u meer weten over bouwen en het 
aanvragen van vergunningen? Kijk dan op 
www.apeldoorn.nl/omgevingsvergunning.

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 !

Eenrichtingsverkeer, 
behalve voor fietsers

Van de laatste fietser die het 
probeerde is overigens nooit  
meer iets vernomen…
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Onzichtbaar kruispunt Jachtlaan/Asselsestraat

In het gesprek dat de wijkraad Orden in 
juni met wethouder R. Metz van Ruimte-
lijke ontwikkeling, stedenbouw en 
monumenten had, is naar voren gebracht 
dat het kruispunt Jachtlaan/Asselsestraat 
onvoldoende veilig is en dat er geluidover-
last voor de direct omwonenden optreedt. 

Uit waarnemingen, én uit ervaringen van 
weggebruikers, blijkt dat het kruispunt slecht 
opvalt. Dat is voornamelijk het geval op de 
Jachtlaan komende vanaf de richting van de 
rotonde met de Laan van Orden/Prins Willem 
Alexanderlaan. 

Botsingen en geluidsoverlast
Wijkraad en gemeente zijn het daarover eens. 
Voor sommige automobilisten is de slechte 
herkenbaarheid van het kruispunt een oorzaak 
dat zij zich, tijdens de stille uren zowel ’s nachts 

als overdag, met veel kabaal over het kruispunt 
heen lanceren. Daarmee de dan toch weer net 
passerende wandelaars, fietsers en overig 
verkeer over de Asselsestraat de stuipen op  
het lijf jagend en ernstig in gevaar brengend. 
Botsingen zijn dan ook niet uitgebleven. Voor 
omwonenden veroorzaakt dat gedreun tegen 
de inritstenen bovendien aanzienlijke extra 
geluidshinder. 

Inritstenen gemarkeerd
Als maatregel, die zowel de veiligheid 
verhoogt als de geluidshinder doet afnemen, 
is overeengekomen het kruispunt vanaf de 
Jachtlaan opvallender te maken. In afwijking 
van landelijke richtlijnen zijn kort na het gesprek 
de inritstenen in deze 50 km-weg met witte 
strepen gemarkeerd. Een uitvoering zoals die 
wordt toegepast bij de veel minder steile 
drempels in andere straten. 

Blijvend aandachtspunt
De commissie Verkeer van de wijkraad zal 
samen met gebruikers en omwonenden en met 
ambtenaren van de gemeente later beoordelen 
in hoeverre deze maarregel blijkt te voldoen, 
zodat nog meer vrij eenvoudige aanvullende 
maatregelen getroffen kunnen worden. 
In het periodieke Groen Grijs-overleg tussen 
wijkraad en gemeente zal dit kruispunt 
aandacht blijven krijgen. 
Op wat langere termijn speelt dat in het 
komende jaar plannen worden gemaakt om 
onder meer het betreffende stuk Jachtlaan in 
2013 aan te pakken. Zo is het wegdek van een 
deel van de Jachtlaan aan vernieuwing toe. 
Eventueel noodzakelijke verdergaande 
veranderingen kunnen dan worden meegeno-
men. De Asselsestraat blijft daarbij wel een 
zogeheten fietsdoorstroomas, vanwege de 
uitspraak.
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Duidelijke markering 
De Henri Dunantlaan heeft de status van 30-km straat, maar vanaf  
de Kennedylaan/Sprengenweg is er geen toegangsdrempel  
gerealiseerd. Omdat de Kennedylaan/Sprengenweg een 50 km straat 
(ontsluitingsweg) is, zou zo’n toegangsdrempel wel moeten worden 
aangebracht. Wel staat er bij de ingang van de Henri Dunantlaan een 
30 km bord, maar dat valt niet erg op. Vanwege de bezuinigingen wil 
de gemeente nu in plaats van een toegangsdrempel een duidelijke 
markering op de weg plaatsen dat het hier om een 30 km-straat gaat. 
De foto laat zien dat je dan de aanduiding van 30 km niet kunt missen. 
Zo’n aanduiding is wellicht ook iets voor het kruispunt Jachtlaan/
Asselsestraat.

Klachten omtrent Laan van Orden

Voetpad - geen fietspad

Achter de Atletiekbaan van AV34 loopt vanaf de Sportlaan naar de 
parkeerplaats bij de atletiekbaan een voetpad door het bos. Dit pad 
wordt echter ook door fietsers en brommers gebruikt, wat gevaar 
oplevert voor de voetgangers en hardlopers. Bij het voetpad is 
geen aanduiding geplaatst dat het hier om een voetpad gaat. 
Wij willen bij de gemeente aandacht vragen voor het gevaar op 
dit  pad. Naar onze mening kan een bord met een voetganger 
erop de status van het voetpad duidelijk weergeven en de 
veiligheid bevorderen.

Er zijn veel klachten bij ons bekend uit de Frans 
van Mierisstraat, de Pieter de Hoochlaan en de 
Hobbemalaan. Wanneer de Laan van Orden in 
de oude staat hersteld zou worden, zodat er 
weer tweerichtingsverkeer mogelijk is, dan 
zullen de problemen in de omliggende straten 
afnemen. Hierdoor ontstaat er voor die straten 
een prettigere leefomgeving.

De Laan van Orden zal ook een betere 
ontsluiting geven van en naar het centrum.  
De bewoners van de Laan van Orden zouden 
profiteren van de betere bereikbaarheid van 
het nieuwe winkelcentrum (Hart van Orden)  
en het Gezondheidscentrum (GOED).
De Laan van Orden is een brede weg met 
parkeervakken en een breed trottoir aan  

beide zijden. Wellicht is de Laan van Orden  
met een goede invulling van het wegprofiel 
breed genoeg voor een veilige doorstroming 
van verkeer uit twee richtingen. 
Verkeer uit twee richtingen kan bovendien 
heel goed snelheidsremmend werken, zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit de Beatrixlaan.

Lopende projecten
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Uniek muzikaal optreden op zaterdag 5 november 2011

Jubileumjaar KSH
 
Het Koninklijk Stedelijk Harmonie Orkest 
Apeldoorn (KSH) is op 20 december 1850 
opgericht als ‘De Harmonie’. Toen Koning 
Willem III hoorde dat er een muziekvereni-
ging was opgericht schonk hij fl. 1.000,- 
voor de aanschaf van instrumenten. 

Bij het 100-jarig bestaan in 1950 werd het 
predicaat ‘Koninklijk’ aan de vereniging 
verleend. Het orkest bestaat uit 45 spelende 
leden, maar wil wel graag de gelederen 
versterken met een aantal nieuwe leden. 
Daarom werd op zaterdag 10 september 
een open dag georganiseerd

Wordt ook lid! 
Het orkest draagt zorg voor een deskundige 
opleiding voor zowel het bespelen van een 
instrument als het eventueel leren lezen van 
noten. Instrumenten kunnen gehuurd worden bij 
de vereniging. De repetities vinden plaats op 
dinsdagavond in het Duivensportcentrum aan 
de Prinses Beatrixlaan 240 in Apeldoorn.
Het orkest wordt vaak gevraagd om muzikaal 
op te treden bij feestelijke gebeurtenissen.

160-jarig bestaan KSH 
In het kader van het 160-jarig bestaan is in het 
jubileumjaar, dat loopt tot december 2011, 
een aantal activiteiten ontplooid. Zo werd op 
27 maart 2011 een jubileumconcert gegeven 
in Gigant en werd in juni een concertreis naar 
Duitsland gemaakt. Op zondag 18 september 
was er een optreden bij de Stallen van Paleis 
Het Loo. 

Welkom bij Fietswereld Apeldoorn

Fietswereld Apeldoorn is een jong en dynamisch 
bedrijf met een viertal gediplomeerde 

rijwielherstellers in dienst. 
Wij zijn gespecialiseerd in het repareren van fietsen 

en leveren snelservice. Dit houdt in dat u van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur en op 
zaterdag van 9.00 - 17.00 uur, zonder afspraak,  

bij ons terecht kunt voor klein onderhoud en 
reparaties. Uw fiets wordt dan direct gerepareerd 

terwijl u geniet van een kopje koffie.

Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor grotere 
reparaties. Dit vergt echter meer tijd. Wanneer u  

op de dag van die afspraak uw fiets bij ons brengt, 
kunt u deze gerepareerd aan het eind van de dag 

weer ophalen.

Kijk voor meer informatie op onze website

www.fietswereldapeldoorn.nl

Fietswereld Apeldoorn
Asselsestraat 164 • 7311 EV Apeldoorn

T 055 579 01 35

Het Matrozenkoor
Als afsluiting van dit jubileumjaar werd gezocht 
naar iets speciaals. Dat vond men in de 
Vereniging Matrozenkoor Apeldoorn (VMA). 
Dit koor, dat bestaat uit ruim 25 enthousiaste 
zangers, is opgericht in 2008 en zingt met 
begeleiding van orkestbanden zeemansliedjes 
en ander Nederlandstalig repertoire. Zij treden 
heel veel op in woonzorgcentra en verpleeg-
huizen. Maar men is ook actief op braderieën, 
jaarmarkten en andere feestelijke gebeurtenis-
sen, zoals bijvoorbeeld jubilea. De opbrengsten 
van de optredens en de verkoop van de CD’s 
wordt besteed aan goede doelen. De leden 
mogen zelf de goede doelen aandragen, 
waarna in gezamenlijk overleg wordt besloten 
welke instanties financieel worden ondersteund. 

Men vindt het zinvol om geld te genereren voor 
kleinere projecten, zodat zicht wordt gehouden 
op de wijze van besteding. 
Voor 2011 heeft het koor gekozen voor:
•  Parc Spelderholt in Beekbergen, het 

educatie centrum voor jongeren met een 
functiebeperking;

•  De vestiging Schuylenburg van ’s Heeren Loo 
in Apeldoorn. Een zorgcentrum voor mensen 
met een verstandelijk handicap;

•   De Voedselbank Apeldoorn, ter bestrijding 
van verborgen armoede en voedsel-
verspilling.

Gezamenlijk optreden
Toen leden van beide verenigingen met elkaar 
in gesprek kwamen, ontstond al snel het idee om 
gezamenlijk op te treden als afsluiting van het 
jubileumjaar van de KSH. Beide besturen zetten 
zich aan tafel en zo werd besloten tot een 
gezamenlijk concert. Onder de titel ‘Ode  
aan het Nederlandse Lied’ zal op zaterdag  
5 november 2011 in het Duivensportcentrum 
Prinses Beatrixlaan 240 vanaf 20.00 uur een 
gezamenlijke uitvoering plaatsvinden. 
De toegangsprijs is laag gehouden en is 
vastgesteld op E 5,- (incl. een kopje koffie). 
De netto opbrengst van dit unieke optreden  
van orkest en koor zal ten goede komen aan 
een goed doel in de wijk Orden.
Inmiddels zijn het orkest en het matrozenkoor 
aan het repeteren om deze unieke muzikale 
samenwerking tot een succes te maken.

Meer informatie
www.ksh-apeldoorn.nl of
www.matrozenkoorapeldoorn.nl

Het Koninklijk Stedelijk Harmonie 
Orkest Apeldoorn (KSH) heeft 
wat te vieren.
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Woonservicegebied locatie Mandala, Sportlaan 2

In Mandala is veel te doen

Mijn Wijk, Mijn Muziek

Stichting Mudanthe

De Asselse 2 Mijl 

Op 7 oktober vindt de Asselse 2 
Mijl weer plaats. Dit jaar gaan er 
weer méér deelnemers aan de 
start verschijnen, de inschrijving 
gaat héél goed en er worden 
meer dan 400 sportievelingen 
verwacht.

De Apeldoornse Atletiekvereniging 
AV34 is medeorganisator naast de 
ondernemers. Een Bedrijvenloop is 
een nieuwe activiteit, een goede 
manier om het succes van de Asselse 
2 Mijl nog verder te vergroten.  
Het vermelde aantal deelnemers 
gaat hierdoor nog verder toenemen. 
De start en finish zijn verplaatst en 
gaan nu bij het kruispunt van de 
Asselsestraat en de Henri  
Dunantlaan plaatsvinden. 

Ordens Zomer Event
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Stichting Mudanthe is enige tijd terug gestart 
met het project ‘Mijn Wijk, Mijn Muziek’. In het 
kader van dit project is er in mei begonnen met 
een reeks gitaarlessen. Kinderen die al eerder 
djembé-lessen volgden bij Mudanthe konden 
zich hiervoor opgeven. Uiteindelijk zijn er twee 
groepen gestart die wekelijks les kregen in het 
+Punt te Orden. 
In deze lessen leerden ze de basis van het 
gitaar spelen, ze leerden de gitaar kennen en 
speelden hun eerste nootjes. Er werden niet 
alleen oefeningen aangeleerd, maar ook leuke 
liedjes zoals Advokaatje; een feest der 
herkenning voor de ouders. Dit harde werken  
in de lessen heeft zijn vruchten afgeworpen, de 
kinderen kunnen al een leuk eind weg spelen. 

Voorpeelmiddag
Natuurlijk moesten de ouders, vriendjes, opa’s 
en oma’s dit kunnen horen en daarom is er op 
woensdag 6 juli een voorspeelmiddag geor-
ganiseerd. Ieder kind heeft zo de mogelijkheid 
gekregen om een stukje te laten horen en de 
lessen op een leuke manier af te sluiten!

Op 26 juni was het dan zover en kon het feest 
beginnen. De weergoden waren goed gestemd, 
wat een geluk, het werd een prachtige dag  
na zoveel regen. Het voormalige Caretex-
terrein werd omge toverd in een feestlocatie. 

Braderiekraampjes, workshops, een spring-
kussen en wat leuk; ook een waterspeelplek 
waar je lekker kon kliederen.
Op een podium werden optredens gehouden 
van line- en salsadansen en niet te vergeten  

Wist u dat u in Mandala kunt deelnemen 
aan verschillende activiteiten en/of een 
kopje koffie kunt drinken in de Brasserie? 

De activiteiten zijn bedoeld voor volwassen 
buurtbewoners in Woonservicegebied Orden. 
Een Woonservicegebied is een gewone wijk 
met één of meerdere ontmoetingsplekken, waar 
de voorzieningen en diensten toegankelijk zijn 
voor buurtbewoners. Door de samenwerking 
met verschillende organisaties zoals Zorggroep 
Apeldoorn e.o., de Goede Woning en 
Wisselwerk, kunt u in Mandala terecht voor 
activiteiten, informatie en advies, zorgdiensten 

en maaltijden. U kunt deelnemen aan verschil-
lende activiteiten en cursussen, zoals (volks]
dansen, gymnastiek, mandala’s tekenen, 
speksteen snijden, gespreksgroepen, enz. 
In een programmaboekje, dat verkrijgbaar is in 
Mandala en bij Wisselwerk, vindt u een 
compleet overzicht. Ook worden er éénmalige 
activiteiten georganiseerd. 
In uw woongebied is een sociaal cultureel 
werker WMO en een activiteitenbegeleider 
werkzaam. Zij inventariseren uw behoeften op 
het gebied van welzijn. Wat is voor u belangrijk 
in uw leven? Haalt u voldoening uit contacten, 
wilt u graag verantwoord blijven bewegen of 

wilt u weleens een diepgaand gesprek met 
iemand voeren? Mogelijk dat meer mensen 
deze behoeften hebben. De sociaal cultureel 
werker en/of de activiteitenbegeleider kan u 
samenbrengen, waarbij de ontmoeting het liefst 
zo dicht mogelijk bij u om de hoek is. 
Graag gaan zij met u in gesprek onder het 
genot van een kopje koffie!

Meer informatie
Gré de Vries, sociaal cultureel werker WMO, 
Wisselwerk, Vosselmanstraat 300
T 055 527 48 55
E gdevries@wisselwerk.nu.

Kids voor Afrika

Onlangs is op het oude Caretex- 
terrein een rommelmarkt gehouden. 
Onze kinderen hebben hieraan 
mee gedaan. Bij onze dochters 
Floor en Lisa ontstond het idee 
om ook geld in te zamelen voor 
het goede doel Afrika. 

Een lege colafles werd omgebouwd tot 
collectebus en aan de voorkant werd een 
tekst en plaatje over de honger in Afrika 
geplakt. Onze dochters zijn toen samen 
met een vriendin alle bezoekers van de 
rommelmarkt afgegaan om een bijdrage 
voor Afrika te vragen. 
Dit heeft geresulteerd in een opbrengst 
van E 37,45. Dit geld is overhandigd aan 
de directeur van de Wegwijzer, die 
ervoor zorgt dat het geld op de goede 
plek terecht komt.

Bianca en Harry Kers

de mini playbackshow, Er konden allerlei 
lekkere dingen, zoals popcorn, worden 
gekocht. De dag werd een doorslaand succes, 
het publiek bleef maar komen en er werden 
ruim 300 bezoekers geteld! 
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Commissies

Commissie Verkeer 
Onderhoud en aanleg van wegen 
en paden, verkeer en veiligheid 
• Wiebe Okkema, bestuurslid
adres, zie links midden
• Homme Schurer 
Tooropstraat 8, 7312 ST 
T 055 - 355 69 87
e-mail: schurer.homme@gmail.com
• Karel van der Weert 
Asselsestraat 299, 7312 CW 
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in de wijk
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Commissie Groen & Kunst
Aandacht voor groen, openbare ruimte  
en kunst 
• Gerard Beltman, bestuurslid 
adres, zie linksonder
• Bram de Bruin  
Jachtlaan 199, 7312 GM  
T 055 - 355 58 48
e-mail: adebruin03@hetnet.nl
• Margaret Bakker 
Mauvestraat 183, 7312 LZ  
T 06 - 100 01 574 
margaret.bakker@gmail.com

Commissie Bouwen & Wonen
Aandacht voor nieuwbouw, 
bestaande woningbouw en 
de kwaliteit van wonen
• Oene de Boer, bestuurslid 
adres, zie links midden
• Mieke Nieuwenhuis 
Ietje Kooistraweg 10, 7311 GZ  
T 055 - 521 86 39
e-mail: m.nieuwenhuis70@upcmail.nl
• Henk Vermeulen 
Jachtlaan 239, 7312 GN 
T 055 - 355 40 65
e-mail: henk.vermeulen@xs4all.nl
• Jeanet van der Linden 
Tienwoningenweg 5, 7312 DK 
T 055 - 355 39 59
e-mail: jeanetvdlinden@planet.nl
• Willem van Engeland
Driehuizerweg 43, 7312 DT
e-mail: thuis@vanengeland.nl 

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

Commissie voor Website & Wijkkrant
• Laetitia Bosch (wijkkrant) 
Hezeweg 58, 7335 BR 
T 055 - 533 69 22
e-mail: laetitia@vosgroep.com
• Jeanet van der Linden 
Tienwoningenweg 5, 7312 DK 
T 055 - 355 39 59
e-mail: jeanetvdlinden@planet.nl
• Webmaster: Gerard Beltman 
adres, zie links
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Antoinnette Bletterman
bestuurslid Cie 
Jeugd & Veiligheid 
Mauvestraat 66, 7312 MB  
T 055 - 355 7148
e-mail: a.bletterman@upcmail.nl

Digitale Nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de digitale 
nieuwsbrief van de wijkraad Orden? 
Dan blijft u nog beter op de hoogte wat 

er in onze wijk speelt. Meldt u zich aan via 
‘contact’ op www.wijkraadorden.nl 
onder vermelding van ‘nieuwsbrief’.

Agenda 
Algemene Vergadering 
 
Datum
19 oktober 2011
Locatie 
Goede Herderkerk, Asselsestraat, Apeldoorn
Tijd  
Zaal open om 19.30, vergadering begint om 20.00 uur
Agenda 
1. Opening 20.00 uur door de voorzitter
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Ingekomen stukken van het secretariaat
4. Notulen Algemene Vergadering van 20-04-2011
5. Voorstellen van de begroting 2012 door de penningmeester
6. Wijziging in het bestuur 
7. Nieuws van de diverse commissies
8. Jan van Eijk vertelt over zijn werk als buurtregisseur 
9. Bas Koers vertelt over zijn activiteiten als jongerenwerker
Pauze
10. De huismeesters stellen zich voor
11.  Winkelcentrum Orden, hoe ver zijn de plannen gevorderd?  

Wethouder Olaf Prinsen
12. Hard rijden in de wijken, hoezo? Wijkagent Machiel v.d. Ven
13.  Ontwikkeling Buurtplan Orden: toelichting door José 

Cvetanovic, stadsdeelmanager
14.  Behandeling van uw vragen en suggesties voor verbetering 

van de leefbaarheid 
Sluiting omstreeks 22.00 uur. Aansluitend even napraten onder 
het genot van een glaasje fris, biertje of wijntje.

Uitnodiging
voor de Algemene Vergadering  

van de wijkraad op 19 oktober a.s.

Het bestuur van de wijkraad nodigt u van harte uit op 
19 oktober a.s. onze Algemene Vergadering bij te wonen. 
Hiernaast vindt u de agenda met de te bespreken punten. 

Goede Herderkerk aan de Asselsestraat
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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

Nuttige adressen

De Zonnebloem, afd. Apeldoorn  
Centrum West T 055 - 355 76 29
www.apeldoorn-centrumwest.beta.zonnebloem.nl/
e-mail: zonnebloemapeldoorn@gmail.com

G.S.D. (Sociale Dienst) 
spreekuur via hoofdkantoor 
T 055 - 580 19 30 

Wijkagenten Eddy van Essen en  
Machiel van de Ven
Spreekuur in het + Punt Orden, 
Germanenlaan 370,  
maandagmiddag van 14.00 - 15.00 uur. 
T 0900 - 8844 
Mail: team.noordwest@no-gelderland.politie.nl
In het gebied ten westen van de Jachtlaan 
(Orden/Orderbos) is Eddy van Essen de 
wijkagent.
Ten oosten van de Jachtlaan (Driehuizen, 
Brinkhorst, Waterloo, Sprengendorp) is 
Machiel van de Ven de wijkagent.

Stadsdeelmanager NoordWest
José Cvetanoviç  
M 06 - 543 682 45 of T 055 - 580 20 12 

Wisselwerk NoordWest 
Vosselmanstraat 300,  
Postbus 10119, 7301 GC  
T 055 - 521 96 44
e-mail: info@wisselwerk.nu

Beheerder Wijkcentrum Orca 
verhuurder zalen, e.d.
Germanenlaan 360   
T 055 - 355 23 60 of 06 - 201 105 82

Buurtregisseur
Jan van Eijk  
T 06 - 526 347 73
e-mail: j.eijk@apeldoorn.nl 

Buitenlijn gemeente    
Voor klachten en meldingen m.b.t. beheer 
en onderhoud van de openbare ruimte 
T 14055

De Kap St. Vrijwillige Hulpdienst 
Regentesselaan 2B, 7316 AC 
T 055 - 529 55 20
www.dekap.nl 
e-mail: 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; 
bereikbaar van 7.45 - 17.00 uur  

Stichting Vérian 
Zorglijn T 0900 - 9255
De Zorglijn is 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar

Sociaal Raadsman Stichting Alert
afdeling Sociaal Raadslieden 
T 055 - 526 24 22

Kapsalon 
aan het Ordenplein 18

Telefoon 355 70 92

Onze kapsters staan voor u klaar op:

dinsdag tm vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

zaterdag van 08.30 - 13.30 uur

Met en zonder afspraak!




