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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Een kijkje in museum in de Zevende Hemel

er is zoveel te zien dat je eerst niet weet waar je moet kijken

“Wie wat bewaart, heeft wat,” zei zijn 
grootmoeder. Jan Bark, oprichter en 
eigenaar van het museum ‘in de Zevende 
Hemel’ heeft dat destijds goed in zijn oren 
geknoopt. Zelfs het chocoladepopje dat hij 
ooit in zijn schoen kreeg van Sinterklaas 
ligt er. Nooit opgegeten, wel goed  
bewaard. 

In 2001 besloot Jan om alle spullen die hij sinds 
zijn geboorte 59 jaar geleden in zijn huis had 
verzameld, ten toon te stellen in zijn eigen 
museum. 

Het gedeelte van het huis dat ooit een 
hoedenzaak en een sigarenwinkel is geweest, 
heeft hij ingericht met oud kinderspeelgoed 
zoals poppen, poppenwagens, bromtollen, 
poppenhuizen, bordspellen, boeken, thee
serviesjes. Maar ook alles (nou ja, bijna alles...) 
wat te maken heeft met het sinterklaasfeest, 
Kerstmis, Pasen en het Oranjehuis kun je er 
vinden. Het museum heeft zowel een vaste 
collectie alsook wisselende curiosa. 

Rond Sint, Kerst en Pasen is er een speciale 
expositie, die ieder jaar weer anders is. Dat 
geldt ook voor de zomerexpositie, die dit jaar 
het thema ‘sprookjes’ heeft.
Als je binnenkomt, weet je niet waar je het eerst 
moet kijken. Zoveel is er te zien. Je moet niet 
alleen je ogen de kost geven, maar ook je oren. 
Want Jan weet bij ieder (ja echt, ieder) 
voorwerp iets te vertellen: hoe en wanneer hij 
eraan gekomen is, uit welk land het komt, door 
welke fabriek het is gemaakt, van welk 
materiaal het is gemaakt, hoe oud het is. Vaak 
zit er ook nog een persoonlijk verhaal van 

vervolg op pagina 4

Jan Bark in zijn Zevende Hemel - foto David Stanley
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Blijf op de hoogte met 
onze digitale nieuwsbrief 
en via facebook
Bent u al geabonneerd op de gratis 
digitale nieuwsbrief van wijkraad  
Brink & Orden? Meldt u zich aan via 
‘contact’ op www.brinkenorden.nl 
onder vermelding van ‘nieuwsbrief’  
en ‘like’ ons op facebook: www.
facebook.com/wijkraadbrinkenorden
Dan blijft u nog beter op de hoogte 
van wat er in onze wijk speelt. 
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Beste wijkbewoners,

Het is altijd weer een flinke én leuke klus 
om het Wijknieuws in elkaar te zetten. 
Aan onderwerpen ontbreekt het niet, want 
er zijn altijd interessante en bijzondere 
dingen te vertellen. Want in ons wijk-
gebied gebeurt nogal wat. Gaat u maar 
eens kijken in het Waterbronpark, waar de 
sprengen weer zichtbaar zijn gemaakt, 
waar kinderen heerlijk kunnen spelen, 
volwassenen kunnen wandelen, honden 
kunnen rennen. En Westpoint, het oude 
stadskantoor, waar wellicht een supermarkt 
komt. De één is er blij mee, de ander vindt 
‘t maar niks. De kunstroute, waarvoor een 
groep enthousiaste bewoners al maanden 
bezig is met de organisatie. Heel wat 
kunstenaars, uit ons wijkraadsgebied, 
willen u graag mee laten genieten van hun 
kunstwerken. En zo zou ik nog wel even 
kunnen doorgaan. 
Ook in het bestuur van onze wijkraad is er 
het een en ander veranderd. John Verhoek 
begon in januari enthousiast aan het 
voorzitterschap, maar moest om gezond-
heidsredenen na een paar maanden 
stoppen. Per april hebben we een nieuwe 
voorzitter van de commissie Verkeer. 
En in een aantal commissies hebben we 
nieuwe leden. Het verheugt ons dat deze 
nieuwkomers (nogal) wat jonger zijn 
dan het gemiddelde wijkraadslid 
(sorry, collega’s).

Nog iemand die ons gaat verlaten:  
Olaf Prinsen, ‘onze’ wijkwethouder, die 
samen met de voor-vorige wijkraads-
voorzitter, Gerard Laks,  heeft gewerkt  
aan het nieuwe winkelcentrum in Orden.  
Wij danken hem voor zijn enthousiaste 
inzet en wensen hem veel succes en plezier 
in zijn nieuwe werk.
Over vernieuwen gesproken: de Algemene 
Vergadering in oktober gaat er wat anders 
uitzien dan u gewend bent. Het wordt meer 
een ‘Wijkcafé’. Aan verschillende tafels 
kunt u zelf onderwerpen aan de orde 
stellen die ú belangrijk vindt. Belangrijk, 
omdat u er niet tevreden over bent of juist 
wel tevreden. Of iets waar u uw wijkgeno-
ten graag deelgenoot van wilt maken.  
Of omdat u iets wilt opzetten waar u hulp 
bij nodig heeft. Of omdat u iets veranderd 
wilt zien, waar een andere organisatie mee 
gemoeid is. Als het maar te maken heeft 
met ons wijkraadsgebied en de wijkbewo-
ners. Als wijkraad kunnen we daarbij 
helpen, ondersteuning geven of als 
tussenpersoon fungeren. Op deze wijze 
horen we nog beter van elkaar welke zaken 
spelen in de wijk en leert u uw wijkgenoten 
beter kennen. 
In dit Wijknieuws treft u een oproep aan 
voor een nieuwe voorzitter. Als interim-
voorzitter heb ik, na het vertrek van John, 
aangegeven tijdelijk het voorzitterschap op 
me te willen nemen. Voorzitter zijn van 
deze wijkraad kost tijd én levert veel 
plezier en voldoening op. Aan dat laatste 
ontbreekt het niet, maar wel kom ik tijd 
tekort. Daarom zou ik het stokje willen 
overgeven aan iemand die het voorzitter-
schap als een uitdaging ziet en daar 
gemiddeld 12 uur per week aan wil 
besteden. Neemt u gerust contact met me 
op als u denkt dat het wat voor u zou 
kunnen zijn. 
Ik wens u veel leesplezier en zie u graag 
op woensdag 7 oktober bij ons Wijkcafé.

Margaret Bakker, interim-voorzitter

van het bestuur2

Margaret Bakker
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3van het bestuur

Het was een korte periode dat John 
voorzitter van onze wijkraad was. 
In januari startte hij met enthousiasme 
en ambitie. In april moest hij helaas 
aangeven dat hij om gezondheidsredenen 
het voorzitterschap niet kon voortzetten. 
Jammer, maar we begrijpen dat zijn 
gezondheid voorop staat. 

Vacatures wijkraad 
Binnen onze wijkraad wordt het ‘werk’ verricht in een viertal commissies: Verkeer, Bouwen 
en Wonen, Groen en Kunst en Welzijn. Vragen en opmerkingen van wijkbewoners komen 
bij één van deze vier commissies terecht. De betreffende commissie zoekt een en ander 
verder uit en geeft een terugkoppeling. De voorzitters van de commissies nemen tevens 
plaats binnen het bestuur, dat wordt geleid door de bestuursvoorzitter en wordt 
ondersteund door een penningmeester en secretaris. 

Wie zoeken wij?
Hoewel penningmeester Hans Amse zich herkies
baar stelt, heeft hij ook aangegeven er binnen 
afzienbare tijd mee te willen stoppen. Wij zoeken 
dus een zorgvuldige penningmeester, maar ook 
een bevlogen bestuursvoorzitter, enthousiaste 
commissieleden voor de wijkraad en nieuws gierige 
redactiemedewerkers voor dit wijknieuws.

Interesse? 
Heeft u interesse en wilt u actief meedenken 
en meedoen met de wijkraad? Wilt u  
mee praten over het ‘wel en wee’ van onze 
dynamische wijk? Neemt u dan contact op  
met onze secretaris, Jolanda Boukari.  
Dat kan per mail: wijkraad@brinken orden.nl  
of telefonisch via: 055  355 57 96.

De wijkraad heeft haar website aangepast. 
Onder het item ‘Laatste nieuws’ vindt u vanaf 
heden regelmatig interessante ontwikkelingen 
binnen onze wijk ‘Brink & Orden’.
Wij proberen u doorlopend van de actuele 
zaken op de hoogte te houden. Onder het 
item ‘Agenda & Activiteiten’ wordt een 

wijkagenda geplaatst. Dan weet u direct wat er 
de komende weken of maanden binnen ‘Brink & 
Orden’ gaat plaatsvinden. Hierbij hebben wij 
uw hulp nodig. Weet u iets wat voor uw 
medewijkbewoners van belang kan zijn, geef 
dit dat even door aan onze secretaris. 
Ons mailadres is wijkraad@brinkenorden.nl. 

Aangepaste website www.brinkenorden.nl
U kunt zich via de welkomst pagina van onze 
website ook abonneren op de regelmatig 
verschijnende digitale nieuwsbrief van de 
wijk. Ook heeft de wijkraad een pagina op 
Facebook. Misschien leuk om hier eens naar 
te kijken. https://www.facebook.com/
wijkraadbrinkenorden.

Afscheid John Verhoek
Gelukkig gaat John de wijkraad niet verlaten  
en zal hij een aantal taken op zich nemen 
waar minder druk op zit en die hij kan uit 
voeren op de voor hem geschikte momenten. 
Wij bedanken John voor zijn inzet als 
voorzitter en heten hem van harte welkom 
als webmaster, lid van de wijknieuwsredactie 
en advertentieacquisiteur!

Beste wijkbewoners,

Tijdens de Algemene Vergadering in oktober 
2014 werd ik door u benoemd als bestuurslid 
van de wijkraad Brink & Orden. Per 1 januari 
2015 zou ik Gerard Beltman als voorzitter 
van de wijkraad gaan opvolgen. Ik werd 
voorzitter in een bijzonder hectische 
periode, waarin het maximale van het 
bestuur (en daarmede ook van de nieuwe 
voorzitter) werd gevraagd. Denk hierbij aan 
de mogelijkheid van een asielzoekerscen
trum in onze wijk, de parkeerproblematiek 
rond Apenheul, de situatie rond de tribunes 
van AGOVV, de voormalige gemeentewerf 
aan de Asselsestraat en natuurlijk het nieuwe 
allesomvattende bestemmingsplan voor de 
wijk Brink & Orden. Vanwege de nasleep van 

medische problemen uit het verleden werd 
het mij iets te veel van het goede en op de 
Algemene Vergadering van 15 april 2015 
moest ik noodgedwongen mijn vroegtijdige 
vertrek aankondigen. Margaret Bakker heeft 
per 1 mei 2015 mijn taken over genomen en is 
(voorlopig) tijdelijk voorzitter. 
Vanaf 1 mei ben ik binnen de wijkraad actief 
als webmaster (samen met Jolanda Boukari) 
en verzorgen wij ook samen de Facebook 
pagina. Ook breng ik regelmatig de digitale 
nieuwsbrief van de wijkraad uit. Het is verder 
de bedoeling dat ik actief wordt binnen de 
redactie van dit Wijknieuws. Ik blijf dus actief 
binnen de wijkraad Brink & Orden, alleen niet 
meer als voorzitter en/of bestuurslid. 

John Verhoek, ex-voorzitter

Bezorging Wijknieuws
Het Wijknieuws heeft een oplage van 6.900 
stuks. Deze worden door vrijwilligers 
bezorgd in een periode van ca. twee 
weken. Het kan dus gebeuren dat u nog 
geen Wijknieuws heeft, maar een kennis al 
wel. Tien dagen voor de Algemene 
Vergadering zou u uw Wijknieuws ontvan
gen moeten hebben. Mocht dit onverhoopt 
niet zo zijn, dan kunt u contact opnemen met 
Jolanda Boukari: T 055 355 57 96 of via de 
mail: E wijkraad@brinkenorden.nl. U krijgt 
dan alsnog een exemplaar bezorgd.
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een kijkje in museum ‘in de Zevende Hemel’

vervolg van pagina 1

iemand achter. Want inmiddels zijn het niet 
alleen spullen die Jan zelf heeft bewaard uit 
zijn jeugd, maar ook spullen die hij van anderen 
krijgt, of die hij heeft aangekocht op veilingen 
of op markten. Zo laat hij mij het speelgoed
beertje zien dat van de zoon van een oude 
dame was. Een onooglijk beertje dat een been 
mist en er veelgebruikt uitziet. In het museum 
heeft het een mooi plekje in de poppenstoel 
gekregen. 

Prins Bernhard
Dan zie ik opeens een puntgave pop, die ik 
vroeger zelf ook had. Herinneringen komen 
boven... “Inge heet ze,” zegt Jan, en ik denk: 
“Nee hoor, ze heette anders...” Over het 
theeservies waarvan alle onderdelen in de 
vorm van een olifant zijn, heeft Jan weer een 
bijzonder verhaal. Dat te maken heeft met 
prins Bernhard, ja, u dacht ‘t al...

Wie komen er zoal in het museum? 
Veel 50plussers, vaak met kinderen en klein
kinderen. Voor de ouderen is het een feest 
van herkenning, voor de jongeren is het een 
prachtige kennismaking met onze oude cultuur. 
Iedereen die binnenkomt krijgt een rondleiding 
die al gauw een uur duurt. Jan vertelt op een 
zeer onderhoudende manier, je verveelt je 
geen moment. Ook de jongste kinderen 
luisteren geboeid naar zijn verhalen. Onlangs 
zei één van de jongste bezoekers na afloop 
enthousiast: “Als ik later groot ben, ga ik ook 
een museum beginnen.”

Lezingen
Jan geeft ook lezingen over verschillende 
thema’s die relatie hebben met het museum. 
Bijvoorbeeld over hoe er vroeger boodschap
pen werd gedaan: het rieten mandje aan de 
arm, alles los in zakjes, per ons afgewogen, 

de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit

gehaald bij de winkelier op de hoek. Kijkt u 
maar eens naar de huizen in de straten rondom 
de Schotweg, waar het museum gevestigd is. 
Met name bij de hoekhuizen is nog goed te 
zien dat er een winkel was gevestigd. Want 
ja, op iedere hoek was een bakkers winkel, 
een slagerij, een groentewinkel of een 
sigarenwinkel.

Het museum kunt u vinden aan de Schotweg 63 
en is geopend op zaterdag en zondag van 
13 tot 16 uur. Groepen vanaf ongeveer acht 
personen kunnen op afspraak een aparte 
rondleiding krijgen. Voor 3 euro per persoon 
kunt u er rondkijken en luisteren naar mooie 
verhalen! Zowel de bezoeker als de verteller 
wanen zich voor een tijdje ‘in de Zevende 
Hemel’.

www.museumindezevendehemel.nl

Uw wijkraad ook  
op Facebook
Wijkraad Brink en Orden gaat met haar tijd mee en 
heeft naast een uitgebreide website en een digitale 
nieuwsbrief nu ook een leuke facebookpagina. 

Like ons op: www. facebook.com/wijkraadbrinkenorden en blijf 
zo nog beter op de hoogte van al wat er gebeurt in uw wijk.

Per 1 april is Gerhard Brummelkamp afgetreden 
als voorzitter van de Commissie Verkeer van de 
wijkraad.  Met name het parkeren rond AGOVV 
en de Apenheul hebben zijn aandacht gehad. 
Maar ook om andere zaken die te maken hadden 
met de verkeersveiligheid en de veiligheid van 
de bewoners heeft hij zich druk gemaakt. 

De (te) drukke werkzaamheden voor de wijkraad 
zijn de reden waarom Gerhard er helaas mee 
moest stoppen. 
Wij danken hem voor zijn inzet!
Zijn taak wordt overgenomen door Jancko Rijpma, 
die zich elders in dit blad aan u voorstelt.

Afscheid Gerhard Brummelkamp
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nieuws uit de wijk 5

Stadsdeelaanpak?

van de stadsdeelmanager

Stadsdeelmanager Wim Bergink

Vroeger, toen alles beter was, wist de 
gemeente precies wat goed voor u was. 
De gemeente bedacht wat er moest 
gebeuren en deed dat ook. Als u geluk had 
werd het u nog van tevoren verteld, maar 
vaak ontdekte u pas achteraf wat de 
gemeente in al haar wijsheid voor u had 
besloten.

Dat proberen we tegenwoordig anders 
te doen. Voor veel projecten gaan we van 
tevoren met wijkraden in gesprek en meestal 
leiden dergelijke gesprekken wel tot kleinere 
of grotere aanpassingen in de plannen.  

de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit

En als het om de uitvoering gaat van bijvoor
beeld wegwerkzaamheden maken we afspraken  
met aannemers die voor maatwerk zorgen in 
individuele gevallen.
Maar af en toe willen we wat verder naar  
de toekomst kijken en samen met bewoners  
(organisaties) nadenken over die toekomst. 
Waar heeft een wijk over 5 of 10 jaar behoefte 
aan? Wat zijn de structurele knelpunten en 
uitdagingen in een wijk? En wie moet die  
oppakken? Wat is de rol van gemeente,  
bewoners, anderen?
Een jaar of tien geleden hebben we hiervoor 
de ‘Stadsdeelaanpak’ bedacht. Per stadsdeel, 
vaak bestaande uit verschillende wijken, werd 
aan bewoners gevraagd mee te denken over 
die toekomst. Dat leidde tot een ‘Toekomst
agenda’ van bewoners voor het betreffende 
stadsdeel en een ‘Stadsdeelplan’ waarin de 
wensen uit die Toekomstagenda werden  
vertaald in concrete maatregelen.
Dat was een mooie stap, maar is het nu nog 
steeds de beste werkwijze? Dat is een vraag 
waar gemeente en wijkraden nu met elkaar 
over nadenken. Hoeveel bewoners zijn  

eigenlijk actief betrokken geweest bij het 
opstellen van de Toekomstagenda? Is het 
schaalniveau van een stadsdeel niet veel te 
groot om het voor veel bewoners interessant 
te maken? En hoe kunnen we het nog veel meer 
van de bewoners zelf maken? Kortom: kan het 
beter? En hoe dan?
Ik ben benieuwd naar uw ideeën hierover.  
Laat het me weten via onderstaand mailadres.  
Ik zal alle ideeën zowel intern binnen de  
gemeente als met uw wijkraad bespreken.  
En uiteraard kom ik er een volgende keer  
graag op terug!
 
Wim Bergink, stadsdeelmanager
w.bergink@apeldoorn.nl

PS:
Uw wijk maakt deel uit van het stadsdeel Noord-
west en ook voor dit stadsdeel zijn samen met 
bewoners plannen gemaakt. Bent u daarvan op 
de hoogte? U kunt de plannen nog steeds inzien 
via de website van de gemeente: http://www.
apeldoorn.nl/ter/digitaalloket/Wonen-en-uw-
buurt/Dorpen-en-wijken.html

Afscheid Gerhard Brummelkamp Laatste column van 
Olaf Prinsen
Er is elke keer wel wat nieuws te melden 
in deze column. Kon ik de vorige keer 
melden dat ik uw buurman was geworden, 
nu meld ik dat ik niet langer wethouder 
meer ben. De portefeuilles Economische 
Zaken, Grondzaken, Groen en noem 
maar op gaan allemaal over naar mijn 
opvolger. En dat geldt ook voor mijn 
stadsdeelwethouderschap. Dat is jammer, 
want ik werd van alle zaken die speelden 
goed op de hoogte gehouden en nu 
moet ik dat helemaal zelf doen. Krant 
goed lezen én het Wijknieuws natuurlijk. 
Ik blijf nieuwsgierig naar wat er in mijn 
eigen omgeving zoal gebeurt.
In mijn nieuwe baan gaat u niet zoveel 
meer van mij horen omdat de NVRD waar 
ik ga werken meer gericht is op landelijke 
ontwikkelingen. Deze Vereniging waar 
ik directeur van word, verenigt alle 
Nederlandse gemeenten en bedrijven 
die verantwoordelijk zijn voor het 

afvalbeheer en het beheer van de 
openbare ruimte. De ontwikkelingen die 
we in Apeldoorn hebben doorgemaakt 
voor het goed scheiden van afval en 
vooral het hergebruik van nuttige 
grondstoffen, speelt in veel meer 
gemeenten. Daar is nog een wereld te 
winnen: minder verbranden en meer 
hergebruik. Dat is goed voor de wereld 
die we onze kinderen en kleinkinderen 
nalaten. Zo denkt u nog even aan deze 
columnist als u uw grijze, groene of 
blauwe container parkeert. 

Dit was mijn laatste column, maar ik blijf 
uw buurtgenoot, dus laten we elkaar 
blijven groeten bij de supermarkt. 
En wie goede ideeën heeft over 
afvalinzameling, ik hoor ze graag!

Olaf Prinsen,
buurtbewoner en voormalig wethouder 

nieuwe wijkwethouder in Brink & Orden

Mark Sandmann
Voormalig 
wethouder
Olaf Prinsen

Vanaf 9 juli 2015 is Mark Sandmann namens de 
fractie van D66 wethouder van Apeldoorn. Hij heeft 
het stokje overgenomen van Olaf Prinsen. 

Mark was raadslid sinds maart 2010 en was o.a. lid van het 
Algemeen Bestuur van de Felua Groep en voorzitter van 
de werkgroep Monitoring Decentralisaties. Ook was hij in 
2011 lid van de enquêtecommissie naar het Grondbedrijf. 
Voor zijn wethouderschap werkte Mark als kok bij Hotel 
de Roskam in Rheden. Mark Sandmann woont in de wijk 
Zevenhuizen. 

Wethouder Mark Sandmann

150807 WR wijknieuws 2015-2.indd   5 02-09-15   16:06



ws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de w

6 nieuws uit de wijk

nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit

Harm Kuipers spreekt bij ‘kLEEF!
Harm Kuipers, wereldkampioen 
schaatsen in 1975 en thans emeritus 
hoogleraar medische fysiologie (hij 
werkte aan de Universiteit van Maas-
tricht) houdt een lezing over prostaat-
kanker. 

Kuipers is naast arts ook ervaringsdeskun
dige want hij werd vanaf 2010 intensief 
behandeld voor agressieve, uitgezaaide 
prostaatkanker en vanaf eind 2011 voor 
slokdarmkanker (met recidief). Hij wil 
graag lotgenoten en hun partners mee 
laten profiteren van zijn kennis en ervaring.

De lezing is bedoeld voor mannen met 
prostaat kanker en hun partners, want het 
thuisfront is heel belangrijk in de moeilijke 
tijd na het stellen van de diagnose.
Kuipers gaat onder andere in op de 

lezing voor mannen met prostaatkanker (en hun partners)

Harm Kuipers, wereldkampioen schaatsen, arts en 
ervaringsdeskundige

medische aspecten van prostaatkanker, 
waarbij vragen aan de orde komen als: 
wat is kanker eigenlijk? Zijn alle kankers 
even agressief? Wat zijn behandelopties 
bij verschillende vormen en stadia van 
prostaatkanker? Wat zijn de bijwerkingen/
nadelen van verschillende behandelingen en 
wat zijn de genezings/overlevingskansen? 
Hoe kan de patiënt mede betrokken worden 
bij de regie van de behandeling?
Na de pauze is er ruimschoots gelegenheid 
voor het stellen van vragen.

Maandag 28 september
Aanvang 19.30 uur, toegang gratis
Stichting kLEEF! 
Vosselmanstraat 4, Apeldoorn

Het is fijn als u van te voren even aangeeft dat 
u komt op: secretatiaat@stichtingkleef.nl

Politie en gemeente gaan controleren 

op zwerfafval

Na de zomervakantie gaat het politieteam 
Apeldoorn, cluster Orden-Brinkhorst samen 
met team handhaving van de gemeente 
Apeldoorn controles uitvoeren op het 
achterlaten van afval. 

Deze controles zullen zich met name richten op 
de scholieren van de middelbare scholen die in 
de pauzes, na een bezoek te hebben gebracht 
aan de supermarkten, overal in de wijk rommel 
achterlaten. De controles zullen plaatsvinden  
in de directe omgeving van het Cortenbosch 
college en de Albert Heijn aan de Schapen
doesweg. Na een eerste evaluatie aan het 
einde van het jaar 2015 zal er bekeken worden 
wat de resultaten zijn en of uitbreiding van het 
gebied noodzakelijk is.
Deze acties zijn een gevolg van klachten uit de 
wijk. Het project dat hiervoor bedacht is door 
een politiestudent wordt gesteund door de 
gemeente afdeling handhaving, afdeling 
Apeldoorn Rein, wijkraad, scholen, Albert Heijn 

Schapendoesweg en de politie. Aan het begin 
van het nieuwe schooljaar zal vanuit de 
gemeente/politie op het Cortenbosch 
college voorlichting worden gegeven aan 

boete voor het achterlaten van afval bedraagt 140 euro!

de scholieren.De boete voor het achterlaten 
van afval bedraagt E 140,00.
Het verzoek van de politie aan bewoners 
is om overlast direct te melden bij de politie.
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Gisteren zag ik de prachtige en  
kleurrijke toekomst van Orden

nieuws uit de wijk

verrassende rijkdom aan culturen in Orden

Soms word je verrast en krijg je een glimlach 
die niet meer weg wil gaan. Dat gebeurde mij 
gisteren toen ik op de Facebookpagina van het 
welzijnsnetwerk noordwest Apeldoorn zat te 
kijken naar de foto’s van fotograaf EneHarry. 
Hij heeft ze gemaakt tijdens het Event ‘GrOOt 
wOrden in Orden’. 

Iedereen kon zich laten fotograferen door  
EneHarry, overigens een echte vakman.
En als je al die foto’s aan je voorbij laat gaan dan 
zie je plezier, vrolijkheid, trots, jeugd, stoerheid en 
breekbaarheid in al die kinderen, vaders, moeders 
en bewoners. En al die lachende gezichten deden 
mij van oor tot oor glimlachen. 
Maar wat mij vooral trof was die prachtige 
diversiteit, al die verschillende kleuren, kleding en 
achtergronden. Het lijkt wel of de hele wereld 
langs komt. En dat allemaal in ons Orden. Ik ervaar 
dat als een enorme rijkdom, een schat aan culturen 
en gebruiken die we kunnen delen in Orden. 
Gisteren zag ik de prachtige en kleurrijke toekomst 
van Orden.

Jan van Eijk,
Buurtregisseur Apeldoorn Noordwest

E  j.vaneijk@stimenz.nl
T  www.twitter.com/janvaneijk
M 0652634773

nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit

Fotograaf EneHarry fotografeerde een ieder die dat wilde

Buurtregisseur Jan van Eijk
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Blijf automatisch op de hoogte

Vanuit de overheid wordt er op alle niveaus gewerkt aan 
regelgeving waar je als burger en bewoner mee te maken krijgt. 
Al deze berichten zijn openbaar en worden ook bekendgemaakt 
en gepubliceerd. Maar soms is het wel lastig om te achterhalen 
welke berichten voor jou interessant zijn. Dat dit lastig is, heeft 
verschillende oorzaken. 

De belangrijkste is misschien wel dat er regels zijn op 
veel niveaus: het kan gaan om het kappen van een 
boom of het instellen van een invalidenparkeerplaats, 
iets waar de gemeente over gaat. Maar ook om 
bodemsanering of om een streekplan. En dan heb je 
opeens te maken met een waterschap of de provincie. 
Op de gemeentepagina in het Stadsblad is alles ook 
terug te vinden. Maar dan moet je dit wel zelf 
opzoeken. En als je een keer deze krant mist, dan mis 
je dus ook de mededelingen. En soms is het lastig om te 
weten of je er iets mee te maken hebt, omdat de 
mededelingen op alfabet staan, en niet per wijk (en 
soms is de naam van de locatie bekender dan het 
offi ciële adres).
Gelukkig is het mogelijk om, als je een emailadres 
hebt, automatisch een bericht te krijgen als er een 
overheidsmededeling komt die voor jou interessant 
kan zijn. Je kan zelf aangeven hoe groot het gebied 
moet zijn waarvan je de berichten wilt zien, en ook 
van welke instanties. Dit is als volgt in te stellen: 
ga naar www.overheid.nl Je ziet dan het volgende 
scherm (fi g. 1):

berichten van de overheid over uw adres, straat of stad

8 nieuws uit de wijk

Als je dan op het rood omcirkelde vakje klikt kom je bij 
het volgende scherm (fi g. 2). Hier moet je dan je 
emailadres en de postcode van je huisadres en het 
huisnummer invoeren. Klik op ‘volgende stap’ en dan 
kom je bij het scherm van fi g. 3 a en 3b.

fi guur 1

fi guur 2

fi guur 3a

fi guur 3b
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In dit scherm van stap 2 kan je aangeven wat voor 
soort mededelingen je wilt krijgen van de overheid, 
en of je die van de hele gemeente Apeldoorn wilt 
ontvangen, of alleen die die voor je eigen adres 
gelden. Klik dan op ‘volgende stap’ en dan kom je bij 
stap 3 (fi g. 4).

In dit scherm kan je aangeven hoe groot je het 
gebied om je postcode heen wilt hebben waarover 
je informatie wilt ontvangen. Je kan precies zien 
welke straten wel en niet meedoen, de roze cirkel 
verandert mee met de keuze. Klik op ‘volgende stap’. 
In dit scherm kan je kiezen van welke instanties je de 
mededelingen wilt ontvangen (fi g. 5). 

In eerste instantie heb je natuurlijk het meest te 
maken met de dingen die een gemeente bepaalt (de 
kapvergunning en het instellen van eenrichtingsver
keer bijvoorbeeld). Maar ook de dingen die een 
waterschap en de provincie bepalen, kunnen veel 
invloed hebben: de kaders voor bestemmingsplan
nen en de aanpak van bodemverontreiniging 
bijvoorbeeld. Je kan later ook je keuze weer 
aanpassen.
Klik op ‘volgende stap’ en dan kom je bij het laatste 
scherm (fi g. 6). 

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 !

fi guur 4

Hier wordt samengevat welke keuzes je gemaakt 
hebt. En daaronder staan al gelijk de berichten die bij 
dit adres en deze keuzes horen. Wat je nu nog moet 
doen, is klikken op ‘aanmelden emailservice’ en dan 
krijg je een mailberichtje. Klik op de link in dit bericht 
en voortaan krijg je automatisch de juiste overheids
berichten.

Helaas staan de berichten van de overheid nog wel 
eens in omslachtige taal. En soms is het zelfs heel 
onduidelijk wat nu wordt bedoeld. Ook in zulke 
gevallen kan je je vragen stellen aan de wijkraad, 
en als het goed is, kunnen wij dan duidelijk maken 
waar het over gaat.

fi guur 5

fi guur 6
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Kapsalon 
aan het Ordenplein 54

T 055 355 70 92

Onze kapsters staan voor u klaar op:

maandag 13  20 uur

dinsdag t/m donderdag 8.30  17.30 uur

vrijdag 8.30  20 uur

zaterdag 8.30  15 uur

Met en zonder afspraak!

www.houseofhair.nl 
like ons op facebook: House of hair Orden 
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De ‘groenste wandelvierdaagse’ van Nederland ging op 14 juli 2015 in alle vroegte 
van start. De eerste wandelaars begonnen om half zeven in Apeldoorn aan hun tocht. 
Voor de Wandelvierdaagse van Apeldoorn hadden zich 2.414 deelnemers in de 
voorinschrijving aangemeld. Er gingen op 14 juli 2550 deelnemers van start.

alle lof voor de organisatie

Wandelvierdaagse van Apeldoorn

Sinds 2014 is het bij de Apeldoornse vierdaagse 
ook mogelijk om in te schrijven op de maandag 
voor vertrek, of zelfs nog op de dinsdagoch
tend. Het is zelfs niet meer verplicht om alle 
vier dagen mee te lopen. Eén dag meedoen is 
ook mogelijk, twee of drie dagen mag ook. 
Door flexibeler te zijn, hoopte de organisatie 
meer deelnemers te trekken. Om die reden was 
er ook een route van 12 kilometer, naast de 
gebruikelijke afstanden van 20, 30, 40 en 50 
kilometer.

Aan de Apeldoornse Wandelvierdaagse doen 
mensen van alle leeftijden mee. De oudste 
deelnemer was dit jaar een man van 89.  
De oudste vrouw die meeliep, was 85 en kwam 
uit Ruurlo. De jongste deelnemer was 10 jaar.  
De route was dit jaar wat aangepast. Voor het 
eerst kwamen de wandelaars langs Paleis ‘t Loo. 
Kort na de start liepen de wandelaars langs het 
wilde zwijnen en hertenbos in natuurpark Berg 
en Bos. Ook kort voor de finish kwamen de 
wandelaars daar weer langs. De 12 kilometer
route stopte bij Het Loo. De overige routes 
gingen tot Wiesel (20 kilometer) en Vaassen  
(30 kilometer). Beide afstanden gingen door  
het Kroondomein.

Op de eerste wandeldag ging het richting 
Lieren, Loenen en Beekbergen. Op de tweede 
wandeldag ging het richting Paleispark Het Loo, 
Vaassen, Gortel en door het Kroondomein  
Het Loo. Op de derde dag liepen de deel
nemers richting Assel, HoogBuurlo, Radio 
Kootwijk, Kootwijk en Hoog Soeren. Op de 
laatste wandeldag liep men langs Ugchelen,  
de Woeste Hoeve en Hoenderloo.

Bij de start van de vierdaagse viel het weer  
wat tegen. De lopers liepen hun kilometers in 
een vochtig klimaat bij 16 tot 18 graden.  

Op de tweede dag hadden de lopers last  
van motregen en in de middag veel regen.  
De derde dag was zonnig en rond de 20 tot 22 
graden, dus ideaal wandelweer. De laatste dag 
kenmerkte zich door veel wind en een hoge 
luchtvochtigheid, dus matig weer voor een 
wandeltocht. 

Wij spraken een dame op leeftijd uit het zuiden 
van het land. Deze kwam elke dag met de 
eerste trein naar Apeldoorn, liep haar 
kilometers en ging weer snel naar huis. Zij vond 
de Apeldoorn Vierdaagse veel prettiger dan 
de Nijmeegse. De sfeer was gemoedelijker, er 
werd onderweg goed voor de lopers gezorgd. 
Zo verstrekte de organisatie flesjes water en 
stonden er regelmatig verzorgingsposten.  
In Nijmegen was dit naar haar mening niet zo 
goed georganiseerd. Ook vond zij de intocht  
in Apeldoorn iets rustiger dan in Nijmegen. 
Kortom, alle lof voor de Apeldoornse 
Vierdaagse.

De Apeldoornse wandelvierdaagse wordt terecht 
ook wel de ‘groenste van Nederland’ genoemd
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Oproepje 
Buurtcentrum Sprengenhonk in het 
Sprengendorp zoekt nog vrijwilligers 
die de kinderactiviteiten willen 
begeleiden op de woensdagmiddag. 
Als bijvoorbeeld knutselen, spelletjes 
doen, broodjes bakken met de kinderen 
je aanspreekt, meld je dan aan bij 
Mieke Wakkers, T 055 355 37 42.

Doe ook mee aan de 
Asselse 2&4 mijl
De Asselse2&4mijl wordt georganiseerd door bevlogen 
ondernemers aan de Asselsestraat. Naar aanleiding van de 
herinrichting van de Asselsestraat werd dit evenement in 2009 
voor de eerste keer georganiseerd onder de naam Asselse2mijl. 
Inmiddels is het programma uitgebreid naar 2&4 mijl en kan er 
dit jaar voor het eerst worden meegedaan aan een bedrijven- en 
buurtenloop. 

Doe ook mee aan de leukste hardloopwedstrijd in het donker!  De start 
is 2 oktober op de Asselsestraat 249251 ter hoogte van de winkel van 
‘van Tongeren’.

Nieuw! Bedrijven- en buurtenloop
Nieuw dit jaar is dat binnen de competitie ook buurten of verenigingen 
zich kunnen aanmelden. Dit natuurlijk om de ‘competitie’ binnen de 
leukste hardloopwedstrijd van Apeldoorn naar een hoger funniveau 
te brengen. Wilt u eens wat anders voor uw medewerkers of extra 
aandacht voor uw bedrijf? Doe dan mee met de bedrijven en buurten
loop op 2 oktober 2015. Om er helemaal een feestelijk uitje van te 
maken is het ook mogelijk om vooraf gezamenlijk te eten.

Aanbieding
AV’34 verzorgt voor deze gelegenheid een 2tal clinics voor 
de bedrijvenloop. Stel je collega’s, medeondernemers in de 
gelegenheid een professionele clinic te volgen.
•  zaterdagmorgen 19 september van 10.30 uur tot 11.30  uur
• dinsdagavond 22 september van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Locatie kunststofbaan Orderbos en... belangrijk: deelname aan 
de clinic is gratis!

Voorwaarden 
• Elk team doet mee aan één afstand, te weten de 2mijl; 
• Een team bestaat minimaal uit 2 dames en 2 heren;
•  De uitslag van de bedrijvenloop wordt vastgelegd in een apart 

klassement; 
•  De som van de tijden van de vier snelste lopers per team bepaalt de 

plaats in het klassement, waarbij het criterium van minimaal 
2x man / 2x vrouw telt. 

• Het team met de laagste tijd wint.  

Sponsoren
Waar we nog naar opzoek zijn is sponsoren voor de bedrijvenloop. 
Voel je geroepen om iets origineels als prijs weg te geven!

Inschrijven
De inschrijving sluit op zondag 27 september om 24.00 uur. 
Na inschrijven kan op de dag zelf vanaf 17.30  uur bij het 
wedstrijdsecretariaat in kinderopvang Koningskind, 
Henri Dunantlaan 6.
Inschrijven is verplicht voor iedereen die meedoet. 
We registreren je tijd namelijk met een tijdregistratie systeem. 
Voor de kidsrun zijn de inschrijvingskosten gratis voor 
kinderen van 5 t/m 14 jaar. 

De inschrijvingskosten voor alle andere deelnemers staan 
vermeld op de website: 
www.asselse2mijl.nl
Daar vind je ook alle verdere informatie over
de leukste hardloopwedstrijd in het donker!

Op www.brinkenorden.nl, de website van 
uw wijkraad, is een lijst gepubliceerd met 
veel adressen en links op het gebied van de 
gezondheidszorg/zorgverleners. Op deze 
lijst staan o.a. de huisartsen, praktijken voor 
fysiotherapie, enz. 
Mist u nog zorgverleners in deze lijst die 
hier wel graag vermeld willen worden, 
meld dit dan alstublieft aan de wijkraad. 

help onze website volledig te maken 

Lijst zorgverleners volledig?
Wij zullen dan zorgen dat de lijst 
uptodate gemaakt wordt.

AED’s
Op de website staat ook een pagina die 
vermeldt hoe en waar in de wijk AED’s 
aanwezig zijn.  Via het Rode Kruis (EHBO) 
kunt u een app downloaden waarop dan 
de AED’s in de buurt aangegeven worden.

12 welzijn
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De 18e editie van de Buitenspeeldag aan de Mauvestraat zit er weer op. Behalve 
kinderen (er waren er zeker 330) waren ook dit jaar weer ouders, opa’s en oma’s goed 
vertegenwoordigd en die zaten gezellig samen te praten, terwijl de kinderen heerlijk aan 
het spelen waren.

Buitenspeeldag Mauvestraat

Het springkussen is zeker bij de jongste 
kinderen favoriet en natuurlijk het stoepkrijten. 
Hier waren leuke prijsjes mee te winnen. De wat 
oudere kinderen hebben zich prima vermaakt 
met o.a. het versieren van een tol, menserger
jeniet en mega 4 op een rij. En niet alleen de 
allerkleinste stonden in de rij om geschminkt te 
worden. Behalve de spellen was er ook drinken, 
popcorn, een snoepje en een ijsje.
Volgens veel kinderen was de middag veel te 
snel voorbij en ze hebben weer heerlijk buiten 
gespeeld.
Met dank aan de vele vrijwilligers en de 
organisatie die dit weer mogelijk hebben 
gemaakt.

13welzijn

Het springkussen was favoriet bij de kleintjes
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samengoedvoorelkaar.nl  @gem_apeldoorn gemeenteapeldoorn

schreven. Ik vond het fijn om altijd wel 
iemand op de gang tegen te komen, soms  
samen met de andere bewoners te eten of 
even een praatje te maken. Maar het apparte- 
mentje werd wel erg klein en de nieuwkomers 
waren heel jong. Mijn begeleidster gaf aan 
dat ik er klaar voor was om zelfstandig te 
wonen.”

Wel even wennen
Haar nieuwe onderkomen, met drie kamers, 
grote ramen en uitzicht op het park vindt ze 
prachtig. “En toch moet ik wennen. Gelukkig 
heb ik nog wel ambulante begeleiding van-
uit Mariëndael”. Haar huidige werk, bij Mode 
& Co, doet ze met veel plezier en het geeft 
haar structuur.

Mode & Co is onderdeel van Geluk & Co van 
Riwis. Mode & Co bestaat uit een kledingbank 
(bij de kledingbank mogen mensen met weinig 
geld uit Apeldoorn en omgeving gratis kleding 
uitzoeken) en een naalatelier ‘mode met een 
missie’. 

“Hermien is heel zelfstandig, ze kan veel zelf 
regelen”, legt Emily uit. “Maar ze heeft wel 
een bepaalde sturing nodig. Met verschillende 
hockeyvriendinnen regelen we bijvoorbeeld 
dat we Hermien ophalen voor de training of 
even samen eten. Anders blijft ze toch wat 
sneller op de bank zitten en voor zichzelf  
koken gaat ook niet altijd goed. Nu ze zelf-
standig woont, maken we een poule van 
teamgenootjes waar Hermien een keer in  
de week voor kookt. En daarnaast nodigen 
we Hermien ook regelmatig uit voor leuke 
dingen. Ze is een van de langst spelende 
teamgenootjes en kan heel goed hockeyen. 
We hebben in ons team van alles wat.  
Rustige meiden, sociale of drukke mensen. 
Hermien is gewoon een van ons.”

Druk te hoog
Hermien wist pas toen ze volwassen werd 
dat ze autisme heeft. “Ik kom uit een liefde-
vol maar erg prestatiegericht gezin”, vertelt 
Hermien. “Ik had een lastige tijd op school, 
legde moeilijk contact. Later ging ik werken 
in de horeca. Daar draaide ik de ontbijt- en 
koffiediensten. Mijn cheffin was aardig voor 
me en had mij goed door. Maar toch werd 
daar de druk echt te hoog. De huisarts ver-
wees mij uiteindelijk door naar GGNet. In die 
periode is ook mijn autisme geconstateerd.”

Begeleid wonen
Zes jaar lang woonde Hermien in Mariëndaal, 
een vorm van begeleid wonen. “Mijn bege-
leidster van GGNet heeft mij ervoor inge-

Hermien is autistisch en woont sinds kort op haar zelf. 
Een stap die ze reuze spannend vindt. “Ik heb een eigen woning. 
Dat vind ik heerlijk. Maar ik heb wel angst om veel alleen te 
zitten.” Emily en haar andere hockeyvriendinnen willen dat 
voorkomen en ze brengen structuur in het leven van Hermien.

Hermien woont  
zelfstandig met  
hulp van Emily

Wie help jij? 
Als je niet helemaal voor jezelf kunt zorgen, heb je 
mensen om je heen nodig. Misschien iemand die helpt 
met de post, de boodschappen doet of meegaat naar 
het ziekenhuis. Iedereen kan helpen. 
Ontdek wat jij kunt doen! 
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Op deze website staat ook hoe straatapps doorge
linkt kunnen worden aan andere straten of buurten als 
dit nodig is. Er zijn tips, spelregels en voorbeelden te 
lezen op deze site. 

Ook meewerken aan veiligheid bij jou in de buurt? 
Neem dan eens een kijkje op www.buurtwhatsapp.nl en 
start jouw straatinitiatief.

15welzijn

Sinds 20 maart 2015 is binnen de Jacob 
Marisstraat in Orden de buurtwhatsapp 
in functie. De buurtwhatsapp is voor 
deze straat geïnitieerd door Frenk Bakx. 

Buurtwhatsapp

saamhorigheid in de straat met de

Samen goed voor elkaar
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De gemeente Apeldoorn is een campagne gestart 
‘samen goed voor elkaar’. Deze campagne brengt 
verhalen over mensen die elkaar helpen en 
bedrijven die nieuwe kansen creëren. Het doel 
hiervan is om u, als Apeldoornse inwoner, te 
inspireren en naar oplossingen te kijken in uw 
eigen omgeving. In de zorg naar uw familie, uw 
buren, uw vrienden.

Een voorbeeld van zo’n verhaal vindt u hiernaast. 
Maar het kan ook gaan om eenvoudige hulp, zoals het 
boodschappen doen voor uw tante, uw buurman 
wegbrengen naar een uitje, een vriend helpen met de 
administratie, de grootvader van uw buren helpen met 
het gras maaien, eten koken voor... etc. 

Wij denken dat u allemaal wel zo’n verhaal kunt 
vertellen. Wat zou het mooi zijn als we de gemeente 
met haar campagne er helemaal niet voor nodig 

hebben om dergelijke verhalen te brengen.  Omdat we 
onze familie, vrienden, buren, familie van de buren, 
tóch wel helpen. Heeft u ook zo’n voorbeeld van hulp 
verlenen aan elkaar?  We horen t graag, dan komt úw 
verhaal in dit blad! 

Plan om elkaar te helpen
Het kan ook gaan om een plan om elkaar te helpen. 
En voor dit plan heeft u de samenwerking met andere 
bewoners nodig. U kunt dit plan delen door een 
oproep in dit blad te plaatsen óf dit bij ons eerste 
wijkcafé op 7 oktober. te melden. Of gewoon door 
de wijkraad te bellen of te mailen. Emailadres en 
telefoonnummer vindt u achter in dit blad. 

‘Vanuit mijn werk als preventieadviseur voor de 
gemeente Apeldoorn, kwam ik in aanraking met 
buurtwhatsapp. Ambtshalve weet ik hoe belangrijk 
samenwerking is ten aanzien van veiligheid in een buurt. 
Uiteraard moeten overheidsinstanties zoals politie en 
gemeente goed samenwerken. Maar als de ogen en 
oren van de buurt  de buurtbewoners  ook verbonden 
zijn, zijn het bereik en de effectiviteit vele malen groter.
De buurtwhatsapp heeft een coördinator die telefoon
nummers in de straat verzamelt en deze in een 
whatsappgroep samenbrengt. 

Belangrijk aan deze groep is dat er enkel bij verdachte 
situaties of hulpverlening een bericht in deze groep 
gezet wordt. ‘In de Jacob Marisstraatapp is tot nu toe 
slechts eenmaal een bericht geplaatst,’ vertelt Bakx. 
‘En dit bericht was niet eens voor deze groep bedoeld. 
Maar het feit dat dit bericht direct door tientallen 
mensen gelezen wordt, geeft aan dat dit een effectieve 
methode is op het moment dat het er echt toe doet.’

Op de website Buurtwhatsapp.nl zijn al succesverhalen 
te vinden van buurten of straten die verbonden zijn via 
whatsapp. 
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feestelijk zomerevent in Kindervreugd

GrOOt wOrden in Orden

Op vrijdag 3 juli vond alweer de 3e editie plaats 
van GrOOt wOrden in Orden in speeltuin 
Kindervreugd. Het evenement voor alle kinderen 
in Orden is de afsluiting van een jaar vol 
activiteiten die vanuit de Brede School Orden 
worden georganiseerd. 

Activiteiten in de scholen, buurthuizen, speeltuin 
Kindervreugd, Sprengenhonk en de sportzaal. 
Leuke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling, 
creativiteit en sportiviteit van de kinderen in Orden. 

Ze worden verzorgd en begeleid door Accres, 
Markant, Stimenz, Coda, maar ook door creatieve 
bewoners van de wijk zoals Dragica en Cristiaan 
Kratschz en natuurlijk ook veel vrijwilligers zoals  
die van de speeltuinvereniging Kindervreugd en 
Sprengenhonk.

Sfeertekening
Moeder Barbara schreef de volgende sfeer tekening 
aan ons over het evenement:

“Het was een feestelijk, warm en levendig gebeuren 
op die dag in speeltuin Kindervreugd. Onze dochter 
van 10 deed samen met een aantal meiden vol 
enthousiasme mee aan de modeshow. En onze jongens 
waren super enthousiast over de enorme waterbaan 
van Accres sportstimulering, die was natuurlijk 
helemaal super met de temperatuur van zo’n 30 
graden. En er waren nog veel meer leuke activiteiten. 
Zo was er een grote opblaasbare stormbaan, een 
circus-workshop, knuffel pimpen, speurtocht, foto-
graaf, lekkere live muziek, een loterij ten behoeve van 
de speeltuin en diverse andere leuke activiteiten. Ook 
was er een optreden van een buikdansgroep en op het 
laatst een optreden van rapper Dani. 

Veel kinderen en hun ouders uit alle hoeken van Orden 
hadden samen een gezellige middag vol activiteiten. 
Bij dezen alle vrijwilligers bedankt! Onze kinderen 
waren enthousiast! Volgend jaar weer!”

Barbara van Duinkerken, 
moeder van Bente, Ties, Mack en Jens uit Orden

GrOOt 
wOrden
in Orden

Z O M E R E V E N T

Afsluitend event van 
het schooljaar 2015. 

Voor alle kids en jongeren 
uit Brink & Orden. 

Iedereen is welkom.

voetbaltoernooi

boekenspel

schminken  

voorleesparasol

acrobatiek en circus

clown en spelletjes

speurtocht

verloting

bootcamp en pelikaan

buikdansen

pimp je knuffel

Beast of the East

Presentatie en muziek door 

DJ Kya en Christian! 

hapjes, drankjes, gezelligheid, lekker 

knutselen en nog veel meer 

Kom kijken, doe mee en 
maak kans op een prijs!

Vrijdag 3 juli 2015

15:30 - 18:00 uur

Speeltuin Kindervreugd

Pieter Saenredamstraat 15A
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Rode Beek en Waterbronpark op de schop
Er wordt momenteel hard gewerkt in het uiterste westelijke puntje van Orden. Het gaat 
om het gebied tussen de Order molenweg, Pieter de Hoochlaan en Govert Flinckstraat. 
Door temporisering van de plannen door geldgebrek en ontwerpmoeilijkheden heeft het 
een tijd geduurd (de oorspronkelijke plannen stammen uit 2009), maar het plan is nu in 
uitvoering. Omwonenden volgen dit al een paar maanden en zijn enthousiast. 

vervolg op pagina 21 ...

weer een prachtig stukje natuur in Orden erbij!

Het geheel is nu nog erg kaal (zie foto’s), 
maar het belooft een geweldig stukje natuur 
te worden.

De plannen
In het waterplan 2005 en de daarop 
gebaseerde visie Beek in het Orderveen 
en de Rode Beek zijn de plannen uitgewerkt. 
In 2014 zijn er een aantal informatiebijeen
komsten geweest met massale opkomst. 
Er werd nog een werkgroep gevormd om de 
nieuwe speelplek in te richten, er werden 
afspraken gemaakt om de boomgaard af te 
schermen tegen de zwijnen, de inrichting van de 
schapenwei werd afgestemd met de gebruiker 
en de beheerders van de boomgaard en ook 
werden afspraken gemaakt met de eigenaren 
van de woningen naast de oostelijke sprengen
kop aan de Pieter de Hoochlaan.
De belangrijkste doestellingen van het project 
zijn:
•  Herstel en zichtbaar maken van de (sprengen)

beken. 
•  Verbeteren van de groene en blauwe long 

tussen de Veluwe en de stad (onderdeel van 
de groene mal) De zone zal ook plaatselijk 
worden verbreed en verbeterd met wilde 
fl ora om uitnodigend te zijn voor de fauna 
(vogels, vlinders, salamander, etc.).

Vooral het voorrecht zo’n mooi stukje natuur 
vlak bij huis te hebben, vindt men geweldig. 
En dat horen we graag! Het totale plan bestaat 
uit drie delen: Waterbronpark en Rode Beek, 
samenvoeging Rode Beek en Beek in het 
Orderveen en het gebied tussen de ringweg en 
de Grift. Hieronder gaan we vooral in op het 
eerste deel. Tot 1965 was er sprake van één 
beek. Vanwege nieuwbouw zijn twee geschei
den beken ontstaan. Deze worden nu weer 
samengevoegd tot de Beek in het Orderveen. 

Vergroting natuurgebied en verbetering fl ora en fauna

De nieuwe westelijke spreng(enkop)

Oude sprengenkop met vijver achter de huizen op de Ordermolenweg en Pieter de Hoochlaan

groen en kunst 19

•  Oostelijk van de ringweg ligt het accent op 
natuurwaarden en hoge waterkwaliteit (is nu 
al van beekprikkwaliteit!). Binnen de stad 
veel aandacht voor avontuurlijk spelen en 
toegankelijkheid.

•  Verminderen wateroverlast door verbeteren 
doorstroming, afkoppelen regenwaterafvoer 
en extra waterbuffers.

Op pagina 21 nemen we een kijkje in het 
inrichtingsplan... 

150807 WR wijknieuws 2015-2.indd   19 02-09-15   16:07



150807 WR wijknieuws 2015-2.indd   20 02-09-15   16:07



groen en kunst 21groen en kunst

Rode Beek en Waterbronpark op de schop

De buurtmoestuin

Inrichtingsplan Waterbronpark en  
Rode Beek
Wat gaat er zoal gebeuren? De westelijke 
spreng met sprengenkop is weer boven de 
grond gekomen. De oostelijk spreng met 
sprengenkop ligt verscholen achter bosschages 
en wordt weer voor iedereen zichtbaar.  
(Wist u dat daar een sprengenkop ligt?)  
In het vochtige middengebied is een grote poel 
uitgegraven met uitvloeiingen naar de 
sprengen. Dit gebied zal worden ingezaaid met 
wilde flora. Er worden nieuwe (half verharde) 
paden aangelegd en er is een nieuw bruggetje 
bijgekomen over de westelijke spreng vlak bij 
de Rode Beek. Er ligt een grote hoop aarde  
in de boomgaard om de grond weer te 

egaliseren. De hondenuitlaatplaats (HUP) en de 
speelplaats wisselen van plek. Bovendien komt er 
een klein voetbalveldje bij. De speelplaats 
(aanleg augustus/september) ligt nu veiliger 
tussen de bomen. De schapenwei schuift iets op 
naar het zuiden en er worden nieuwe fruitbomen 
geplaatst. Tevens worden de hekwerken 
verplaatst/vernieuwd.

Enthousiast geworden? Neem vooral eens 
een kijkje. Wilt u hier meer over weten? 
Op www.apeldoorn.nl vindt u meer informatie.
Zoek naar Beek in het Orderveen, visie 2009 en 
het waterplan van 2005. Het project heeft ook 
een eigen Facebookpagina: Herstel Beek in het 
Orderveen.

... vervolg van pagina 19

In hetzelfde gebied maar geheel losstaand, is sinds een paar 
maanden een strakke buurtmoestuin gerealiseerd op de hoek 
van de Ordermolenweg en de P. de Hoochlaan. 

Aanleg moestuin begin mei Na een paar maanden kon er al volop geoogst worden

Nieuw lid commissie 
Groen en Kunst

Peter Kranenburg 
Sinds 2010 woon ik in op één van de 
mooiste plekjes van Apeldoorn: naast de 
Rode beek in Orden. Samen met mijn 
vrouw en nu 13 maanden oude dochter.  
Ik heb een eigen tuinonderhoudsbedrijf 
en ik richt mij met name op het reinigen 
van bestrating zonder gif of hogedruk en 
het biologisch bestrijden van onkruid op 
bestrating en halfverhardingen. 

Aangezien ik ook twee honden heb, loop 
ik genoeg rond buiten in de wijk en in het 
bos. Mijn link met groen is dus gelegd. 
Na mijn middelbare school heb ik twee 
jaar gestudeerd aan de kunstacademie 
te Utrecht. Hierbij dan ook direct mijn 
link met kunst in de openbare ruimte.  
Mijn doel in de commissie is het kritisch 
volgen van bestaande plannen en uiting 
geven aan meningen vanuit de wijk.  

Ik vind dat geld nuttig en effectief 
besteed moet worden en dat plannen 
uitgevoerd moeten worden waar 
wijkbewoners achter staan. Ik vraag u 
dan ook bij ideeën, tips, vragen of 
overige opmerkingen contact op te 
nemen met mij, of andere commis
sie  leden. We staan graag voor u klaar.

In juli groeide alles letterlijk als kool dankzij de methode van de 
Makkelijke Moestuin en ijverige bewoners. Peulen, aardbeien, 
courgettes, er is voor elk wat wils. Er wordt al volop geoogst en 
iedereen is reuze enthousiast.

Inrichtingsplan Waterbronpark
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Kunst- en hobbyroute in Orden
Het is alweer tien jaar geleden dat de 
eerste kunst- en hobbyroute werd georga-
niseerd. Om de twee jaar kunnen bezoe-
kers genieten van de kunsten en hobby’s 
van bewoners in de wijk Orden. Dit jaar 
wordt het georganiseerd op zaterdag en 
zondag 19 en 20 september. De organisa-
tie is in handen van Toos Tijink, Frieda 
Verhoog en Maura van Wermeskerken. 
Samen met nog een aantal vrijwilligers 
zijn zij al maanden bezig met de voorbe-
reiding.

Op 18 locaties zijn de werken van bijna vijftig 
kunstenaars en hobbyisten te bewonderen. 
De hoofdlocatie is het Hof van Orden. Hier is 
alle informatie te krijgen en kunt u meteen de 
werken van een aantal kunstenaars bekijken. 
Op bijgaand overzicht vindt u alle locaties. 
Het is mogelijk om op al deze plaatsen uw route 
te starten De locaties zijn te herkennen aan de 
groen met witte linten en de ballonnen. Soms 
zijn dit openbare gebouwen, maar er zijn ook 
privéadressen. Zelfs eentje buiten onze wijk. 

pak de fiets en kom kijken op 19 of 20 september

Maar als u wellicht toch gaat kijken bij de 
beelden in het Sprengenpark en bij de  
Belastingdienst, dan rijdt u gewoon even  
door naar de Jachtlaan.

Welke kunsten zijn er zoal te zien? 
Eigenlijk te veel om op te noemen: schilderijen, 
aquarellen, tekeningen, quilts, borduurwerk, 
beelden van verschillende steensoorten, 
houtsnijkunst, keramiek, gedichten, foto’s, 
sieraden, poppen, porselein, textiele werken, 
bloemsierkunst. 

Wie zijn de kunstenaars? 
Professionals, hobbyisten, oud, jong, man, 
vrouw, kortweg iedereen die met veel plezier 
en passie zijn kunstwerken maakt. De één doet 
dit al tientallen jaren, de ander heeft nog maar 
kort geleden bij toeval haar of zijn hobby 
ontdekt. Zoals die mevrouw die lid is van een 
reptielenvereniging en een gladde slang zag op 
de Veluwe. Men geloofde haar niet, ze ging 
terug en nam een foto van de slang. Sindsdien  
is fotografie haar hobby...

Natuurlijk kunt u gewoon komen kijken, de 
kunstenaars heten u van harte welkom om hun 
werken te tonen. Als u belangstelling hebt om 
iets aan te schaffen, dan kunt u dit meteen 
overleggen met de betreffende kunstenaar  
die bijna altijd aanwezig is. De deelnemende 
exposant is te herkennen aan de button. 

Dus pakt u zaterdag of zondag de fiets, neem 
het overzicht met de locaties mee en geniet 
van de werken van al die creatievelingen die  
in onze wijk wonen! Als u op iedere locatie de 
letter noteert die daarbij hoort en u maakt van 
die letters een woord, dan kunt u ook nog een 
mooie prijs winnen. Bent u dorstig of hongerig 
geworden van het fietsen, dan kunt u bij Kokkie 
op het Ordenplein met een kop koffie en 
appelgebak voor een speciale prijs weer wat 
bijkomen.

Tot de 19e of 20e september tussen  
11 en 17 uur!

zij verzint het meestal, hij maakt het, Meta en Jon Toonen 

Een creatieve hobby
Bij binnenkomst valt het meteen op: een 
grote, ronde roodgelakte tafel die prachtig 
gedekt is met serviesgoed dat we meestal 
niet in de winkel zien. Kopjes die op  
de steel van een glas staan, etagères 
opgebouwd uit diverse soorten schalen en 
schaaltjes. Het is een fleurige compositie. 

Meestal vinden ze de spullen op markten en 
kringloopwinkels. Jon weet het inmiddels al  
als Meta wat later thuiskomt dan verwacht.  
Dan “is ze nog even naar de kringloopwinkel 
om te gaan neuzen”. Hij mag dan de slijptol 
hanteren om de glaskelken te ontdoen van hun 
pootje. Om het pootje vervolgens vast te lijmen 
aan de onderkant van een kopje. Natuurlijk 
moet eerst uitgezocht worden welk pootje bij 
welk kopje, het moet een mooi geheel vormen.  
En zo kan het dat u, als u bij hen op visite komt, 
thee krijgt uit een kopjesglas. Of is het een 
glaskopje? Of een kopje op een pootje? 

Er wordt bij tweedehandswinkels niet alleen 
gezocht naar serviesgoed. Meta gaat ook op 
jacht naar geborduurde schilderijen. Niet om 
op te hangen, maar om te hergebruiken als 
bekleding van een stoel of een poef. En zo 
ontstaat een meubelstuk dat niemand heeft!

Natuurlijk doen ze mee aan de kunst en 
hobbyroute in september. In het gezondheids
centrum kunt u zelf gaan kijken wat ze gemaakt 
hebben en is één van de twee aanwezig om u er 
meer over te vertellen.

Op de vraag of ze met serviesgoed en 
borduursels verdergaan zeggen ze: “Geen 
idee, misschien gaan we wel weer heel wat 
anders doen!” Een creatief echtpaar, dat  
blijven ze.
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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

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:

T 06 255 66 381

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

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

Heling ontstaat door interactie met nieuwe 
niveaus van licht en informatie. 

Dit is nieuw, dit is anders, dit is echt! 
Maak snel een afspraak en ervaar zelf  hoe 

bijzonder een Reconnective Healing is! 

Meer informatie? Ga naar: 
www.reconnectivehealingapeldoorn.nl

Praktijkadres:
Vlijtseweg 148 - gebouw 53, 7317 AK Apeldoorn

Nieuw lid commissie 
bouwen en wonen

Kasper Wensing
Hallo wijkgenoten,
Sinds kort versterk ik het team van de wijkraad. Hierbij een 
korte introductie. Inmiddels is het ruim vijftien jaar geleden 
dat ik vanuit Arnhem naar Apeldoorn ben verhuisd. Na te 
hebben gewoond in de Maten, Zevenhuizen en Zuid ben ik 
uiteindelijk gebleven in Brinkhorst. Wat mij betreft een van 
de leukste delen van Apeldoorn. Veel voorzieningen, mooie 
woningen, dicht bij de bossen en op loopafstand van het 
centrum. Momenteel werk ik bij een grote plaatselijke 
winkel, een baan die ik over heb gehouden uit mijn 
studententijd. Met mijn 24jarige leeftijd wil ik proberen de 
jonge stem te zijn binnen de wijkraad. In de commissie 
Bouwen en Wonen hoop ik eraan te kunnen bijdragen onze 
wijk nog beter, mooier en leuker te maken.

150807 WR wijknieuws 2015-2.indd   24 02-09-15   16:07



bouwen en wonen 25

Gaat het uitlaten van honden veranderen?

werkgroep doet voorstellen naar de gemeente

De gemeente wil naar aanleiding van klachten van wijkraden over 
het uitlaten van honden het zogenaamde hondenuitlaatbeleid 
veranderen. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen. 

De gemeente heeft dit voorjaar een zogenaam
de NoShit campagne gevoerd met posters langs 
de openbare weg. Daarbij is ook een enquête 
gehouden waaruit bleek dat er een aantal zaken 
voor verbetering vatbaar zijn. Dit zal ongetwij
feld ook in onze wijk het geval zijn. 

Opruimspullen bij je hebben
De werkgroep heeft een en ander op dit moment 
al uitgewerkt en denkt eraan om de gemeente
raad voor te stellen om de APV (Algemene 
Plaatselijke Verordening) zodanig te veranderen 
dat hondenbezitters opruimspullen bij zich 
moeten hebben. Anders wordt er beboet. Dit is 
gemakkelijk door de gemeente te controleren. 
 
Afvalbak bij de HUP
Verder wil men aandringen om meer afvalbakken 
bij de HUP’s (Honden Uitplaat Plaatsen)te 
plaatsen. Een inventarisatie van de HUP’s in de 
wijk en het gebruik ervan is een mogelijkheid 
voor effectievere verdeling en het schoonhou
den ervan, waarbij suggesties en opmerkingen 
van de wijkbewoners welkom zijn. Daarnaast wil 
men kijken naar de mogelijkheid om hondenspeel
plaatsen aan te leggen en een hondenwandel
route door Apeldoorn in kaart te brengen.

Wellicht moeten hondenbezitters in de nabije toekomst altijd 
dit soort opruimspullen bij zich hebben tijdens het uitlaten.

Op http://www.apeldoorn.nl/honden-
uitlaatplaatsen-interactief is een overzicht 
te vinden van de huidige hondenuitlaatplaatsen  
in uw buurt.
 
Het poepvrij houden van park en plantsoen 
is een kwestie van fatsoen

Indien u tips en suggesties heeft, deze dan 
graag melden bij de wijkraad zodat de 
wijkraad hiermee actie richting gemeente  
kan ondernemen. 
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Bestemmingsplan Brink & Orden

voor 10 jaar vastgesteld
De gemeente heeft het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor onze wijk na 
overleg met meerdere partijen, waaronder onze wijkraad, vastgesteld. 

Afgelopen voorjaar hebben van beide het 
ontwerp ter visie gelegen. In het bestemmings
plan wordt een juridisch kader vastgelegd voor 
het gebruik van openbare ruimte en privé
terreinen. In het beeldkwaliteitsplan wordt 
omschreven hoe openbare ruimte en gebouwen 
(en woningen) er uitzien, hoe het goede kan 
worden behouden en hoe er nog verbeteringen 
mogelijk zijn. De wijkraad heeft zienswijzen 
ingediend. De gemeente heeft hierop gerea
geerd middels een zogenaamde zienswijzen
nota. Desgewenst kunt u de complete ziens
wijzenota downloaden van de gemeentelijke 
website.

Inhoud van onze zienswijzen in het kort
a.  Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in 

ruimere bebouwings en gebruiksmogelijk
heden langs hoofdwegen met de bedoeling 
het straatbeeld in stand te houden dan wel te 
verlevendigen. Bij nader inzien is de wijkraad 
tot het inzicht gekomen dat dit tot onbe
heersbare situaties zal leiden die het huidige 
woongenot aanzienlijk aantasten. Dit kan 
leiden tot situaties met verharde terreinen 
om gebouwen die buiten werktijd onaange
naam stil zijn. Verzocht is deze mogelijkheden 
uit het bestemmingsplan te halen.

b.  Gepleit wordt om al het openbaar groen de 
bestemming ‘groen’ te geven, tenzij wordt 
ingezien dat er plannen zijn voor de aanleg 

Energiegebruik in de wijk Brink & Orden

Edelweisslaan en aan de Schelfhouthof wordt 
de bestemming op de plankaart gewijzigd 
naar ‘groen’. Het bestemmingsplan biedt 
kansen om het groen in de wijk te versterken. 
Onder andere wordt de verdere aanleg van 
beken en sprengen mogelijk gemaakt en laat 
de algemene verkeersbestemming het toe om 
groen toe te voegen aan de openbare 
ruimte.

c.  Momenteel wordt nieuw evenementenbeleid 
voorbereid. Daarbij zal integraal afgewogen 
worden of en zo ja, waar er ruimte is om 
evenementen verder te ontwikkelen. Het 
voorliggende bestemmingsplan voor onze 
wijk gaat echter nog uit van de bestaande 
situatie.

De Kleiberg (ons laatste punt) is uit het 
bestemmingsplan geschrapt totdat er meer 
zekerheid is over de vestigingsplaats van de 
AZC. Derhalve zal onze laatste zienswijze 
worden beantwoord bij het in een latere fase 
te maken deelbestemmingsplan voor de 
Kleiberg.

In de periode tussen 9 juli 2015 en 20 augustus 
2015 bestond de mogelijkheid om een beroep
schrift bij de Raad van State in te dienen. 
Voorwaarde is dat u in een eerdere fase moet 
hebben gereageerd tenzij u kunt aantonen dat 
dit niet in een eerdere fase mogelijk was. 

Als u bouw of verbouwplannen heeft, raadt de 
wijkraad u ten zeerste aan vooraf te kijken naar 
het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. 
Indien u bij uw aanvraag om een omgevings
vergunning hier rekening mee houdt, vergroot 
dat voor u de kans op een voorspoedig 
verloop van uw aanvraag.

van verkeersvoorzieningen. Nu heeft dit 
groen op meerdere plekken de bestemming 
‘Verblijfsgebied’ gekregen. Als voorbeeld 
zijn de hoek AsselsestraatFrankenlaan, hoek 
JachtlaanEdelweisslaan en de Schelfhouthof 
genoemd. De aanpassingen zullen recht doen 
aan het bij het opstellen van het bestem
mingsplan genoemde thema ‘Meer groen in 
de wijk’.

c.  Sportpark Orderbos is een mooie locatie 
voor aan sport gerelateerde evenementen. 
Echter, overlast voor natuur en aangrenzende 
woonbuurten kan behoorlijk uit de hand 
lopen. De wijkraad is van mening dat er 
grenzen moeten worden gegeven aan de 
evenementen op de ringweg van het 
sportpark en het binnen die ring gelegen 
spel en recreatiegebied.

Reactie van de gemeente in het kort
a.  aan artikel 40 Wetgevingszonewijzigings

gebied 1 van de planregels worden de 
volgende criteria toegevoegd: 
  wijziging van een perceel met de bestem

ming Wonen is alleen toegestaan als de 
direct naastgelegen percelen een woon
bestemming hebben;

       de bevoegdheid tot wijzigen mag niet meer 
dan 10 maal toegepast worden.

b.  Voor de grotere groenplekken op de hoek 
AsselsestraatFrankenlaan, hoek Jachtlaan

Op internet (energielabelatlas.nl) kunt u in 
diverse kleuren de (voorlopige) energie-
labels van gebouwen inzien. Het valt op 
dat veel gebouwen in onze wijk en nabije 
omgeving bruin gekleurd zijn. Dit betekent 
dat deze gebouwen veel energie nodig 
hebben. Dit toont ook aan dat wij nog ver 
af zijn van de (gemeentelijke) doelstelling 
om Apeldoorn in 2030 energieneutraal 
gemaakt te hebben. 

Wij weten allemaal van de problemen in de 
provincie Groningen met aardgaswinning. De 
gaskraan zal binnenkort steeds verder dicht 
gaan. Daarnaast wordt door een gerechtelijke 
uitspraak onze regering gemaand om CO2
reductie te bewerkstelligen. Kortom, er is grote 
noodzaak om energiebesparing aan gebouwen 

toe te passen. De eenvoudigste maatregelen 
zijn tochtstrips, muurisolatie, vloerisolatie, 
dakisolatie en HR++ glas. De kosten hiervoor 
worden relatief snel terugverdiend. Spouw
muurisolatie verdient u bijvoorbeeld al in een 
jaar of twee à drie terug. Uw energierekening 
gaat fors omlaag, het comfort in de woning 
wordt verhoogd en uw huis zal beter verkoop
baar zijn. 

Collectief inkopen goedkoper
Indien u aan zonnepanelen zou denken, kan 
Vereniging Eigenhuis u helpen met collectieve 
inkoop ervan. De gemeente verleent – zolang 
de ‘pot’ gevuld is – subsidie voor het treffen 
van energiemaatregelen aan uw woning.  
De subsidie is hoger wanneer er gezamenlijk 
met buren een energiebesparingsprojectje 

wordt opgestart. Hoe meer mensen meedoen, 
des te meer subsidie. Daarnaast kunnen er dan 
lagere prijzen worden afgesproken met 
uitvoerende partijen. Indien u geld zou moeten 
lenen, zijn meerdere banken bereid om geld uit 
te lenen tegen gunstige voorwaarden. Indien u 
hulp nodig heeft bij het opzetten van een 
dergelijk project wil de wijkraad kijken of u 
daarbij hulp via een zogenaamde duurzaam
heidsregisseur kan krijgen.

Het zou mooi zijn als woningbouwverenigingen, 
bedrijven en particuliere woningbezitters 
zoveel als mogelijk energiebesparende 
maatregelen treffen en daarmee boven
genoemde kaart ‘groen kleuren’.

bouwen en wonen26
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Hoe is de straat met de naam Koningslijn aan zijn naam gekomen? 

Historie van de spoorlijn naar Paleis Het Loo
In 1876 werd de spoorlijn van Amersfoort naar Apeldoorn geopend. Hierbij werd ook 
een aftakking ten westen van station Apeldoorn in noordelijke richting aangelegd,  
die als eindpunt Paleis het Loo had. Dit baanvak had een lengte van 3,3 kilometer.  
De verlenging was een initiatief van de toenmalige koning Willem III, die graag 
rechtstreekse treinreizen van Den Haag naar Het Loo mogelijk wilde maken.

De officiële ingebruikname was op 1 mei 1876 
door Willem III zelf. Ook gewone burgers 
konden gebruikmaken van de Koningslijn. Toen 
de koning eind november 1890 overleed, werd 
zijn stoffelijk overschot over de lijn en verder 
naar Den Haag vervoerd. Dit gebeurde middels 
de koninklijke trein, in 1872 op last van hemzelf 
gebouwd. 

In 1887 werd de lokaalspoorlijn Dieren –  
Apeldoorn – Het Loo aangelegd. Deze takte 
bij Apeldoorn af in noordelijke richting en sloot 
met een oostelijke boog aan op de Loolijn.  
Kort voor het paleis takte de lijn dan weer af in 
oostelijke richting en had aanvankelijk als 
eindpunt station Het Loo aan de huidige 

Zwolseweg. Later werd de lijn doorgetrokken 
naar Zwolle.

In april 1903 reed de nieuwe koninklijke trein 
voor bij het paleis om aan koningin Wilhelmina 
te worden aangeboden. In 1908 werd het 
perron verlengd om de langere koninklijke 
treinen te kunnen laten stoppen. In 1922 werden 
de rails vervangen door langere en zwaardere 
types. In de jaren 20 en 30 werd regelmatig 
gebruik gemaakt van de Loolijn als leden van 
het koninklijk huis op reis gingen of gasten 
ontvingen.

In de Tweede Wereldoorlog moest Wilhelmina 
met haar familie vluchten naar Londen. De 
Duitse bezetters maakten van het spoor naar 
Zwolle gebruik voor vervoer van militair 
materieel maar braken ook, zoals op veel 
plekken in Nederland, delen van het paleis
spoor op. Althans het deel vanaf de aftakking 
naar Zwolle tot aan paleis Het Loo. Uit 
documenten uit die tijd bleek dat de Duitsers  
dit deel als een emplacement beschouwden.  
Later werd dit traject opnieuw aangelegd,  
na de oorlog maakte Wilhelmina er nog 
regelmatig gebruik van.

Einde van de Loolijn
Na Wilhelmina’s troonsafstand in 1948 raakte  
de lijn in onbruik. De Loolijn werd in 1954 
opgebroken, nadat ook het personenvervoer 
over de lijn naar Zwolle al was gestaakt.
In 1972 kwam ook een eind aan het goederen
vervoer over het traject station Apeldoorn –  

Het Loo – Hattem. Sloop van het baanvak 
volgde in 1976/77. De loop van de aftakking 
van het traject AmersfoortApeldoorn is nog 
te herkennen in de Prinses Beatrixlaan en 
vervolgens de nog altijd ruim opgezette  
Koning Lodewijklaan, die uitkomt bij De Naald. 
Het stuk vanaf dat punt tot aan het paleishek is 
thans een van de bomenlanen op de voorhof 
van het paleis.

Koningslijn
De huidige Koningslijn, die van de Prins Willem 
Alexanderlaan naar de Blekersweg loopt, is 
genoemd naar de vroegere spoorlijn naar 
Paleis het Loo. 

Het voormalige spoorwachtershuisje op de hoek van de 
Asselsestraat - prinses Beatrixlaan

Wachten voor de spoorbomen op de Asselsestraat was in die jaren heel gewoon.

In het wandelpad / hondenuitlaatplaats op de koning 
Lodewijklaan is het spoortraject nog te herkennen
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beweeg beter
oefentherapie mensendieck

055 - 356 0607 * bel/mail voor een afspraak

info@beweegbeter.nl | www.beweegbeter.nl

Tegen inlevering van deze advertentie:

EEN GRATIS 
HOUDINGSCHECK*

HOUDINGSCHECK
HOUDINGSCHECK
HOUDINGSCHECK

NIEUW:

TELEFONISCH SPREEKUUR

IEDERE WOENSDAG VAN

18.30 TOT 19.00 UUR

VRIJE INLOOP

IEDERE DONDERDAG VAN

10.15 TOT 10.45 UUR

Installatiebedrijf
Groothedde
Apeldoorn

Installatietechniek sinds 1920
www.gebroedersgroothedde.nl

Tulpenlaan 11     055-5213594
Beleefd aanbevolen voor uw:

Loodgieterswerk, elektra, dakbedekking,
sanitair, centrale verwarming,

lood en zinkwerken , duurzame technieken .
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Plannen voor Westpoint
Wellicht hebt u vernomen dat er plannen zijn om het Westpoint-gebouw te 
slopen en te vervangen door een buurtsupermarkt (vermoedelijk een Albert 
Heijn) met enkele dagwinkels. Daarnaast zullen de parkeer- groen- en speel-
voorzieningen worden aangepast. Een en ander kunt u zien op de plaatjes.

De plannen zijn door de projectontwikkeling van 
BUN-Holding in Almere in samenwerking met 
de gemeente ontwikkeld. De plannen zijn dit 
voorjaar aan aanwonenden, wijkraden en andere 
betrokkenen gepresenteerd. Men is positief dat 
het - vanwege ongenode gasten e.d. - oude  
overlast veroorzakende gebouw dan eindelijk  
kan verdwijnen. Dat er dan een supermarkt  
met dagwinkels voor terug kan komen, roept  
gemengde gevoelens op met name bij een  
deel van de Apeldoornse middenstand. De nu  
voorliggende rapporten (waaronder een DPO, 
d.w.z. een Distributie Planologisch Onderzoek) 
geven aan dat de gevolgen voor naburige  

middenstand beperkt zijn. De wijkraad vindt het 
positief dat er dan meer bewoners zullen zijn met 
een supermarkt op loopafstand. Over de verkeers-
onveiligheid bij achteruitrijdend bevoorradend 
vrachtverkeer op de Handelstraat is de wijkraad 
niet zo te spreken en we hebben dat kenbaar 
gemaakt bij de projectontwikkelaar en de 
gemeente. Het is tijdens dit schrijven de 
verwachting dat het ontwerpbestemmingsplan 
(dat de uitvoering van de plannen mogelijk moet 
maken) na de zomervakantie ter inzage wordt 
gelegd. Dit gebeurt tegelijkertijd met het 
besluit voor de omgevingsvergunning, en met 
het besluit voor het onttrekken van een deel van 

de Handelstraat aan het openbaar verkeer. 
Via de plaatselijke pers zal deze ter-inzage-
legging zijn gemeld en is aangegeven hoe u 
uw zienswijzen kenbaar kan maken.
De voorlopige planning ziet er als volgt uit:
•  Start sloop Westpoint, afhankelijk van  

vaststelling bestemmingsplan zo mogelijk  
rond mei 2016

•  Start bouw, voor of direct na de zomer  
van 2016

•   Opening winkels, tweede helft 2017

Huidige situatie met in het midden het oude Westpoint-gebouw

Nieuwe situatie (rechts de Oude Enk)

Aanzicht vanaf kruispunt Vosselmanstraat met de Badhuisweg
Aanzicht vanaf de Vosselmanstraat de Handelstraat in. Links de 
Oude Enk. Rechts het geplande gebouw met buurtsupermarkt
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Lopende zaken van de  

commissie verkeer

Voor de commissie Verkeer zijn veel onderwerpen langlopend. Soms omdat het traject van eerste 
plan naar uitvoering een bepaalde vaste tijd heeft, en soms omdat een goede oplossing voor een 
probleem niet zomaar voorhanden is. Vooral dat laatste is natuurlijk heel onbevredigend voor  
alle betrokkenen. Maar goed, een aantal onderwerpen waar de commissie zich mee bezig heeft 
gehouden zal u daarom bekend voorkomen. En zonder twijfel ook in een volgende editie van het 
Wijknieuws nog genoemd worden.

Voorbeelden van deze projecten zijn de ‘naald’ 
in de Jachtlaan bij de Zanderijweg en Blekers
weg. Helaas wordt hier nog steeds illegaal 
gekeerd, terwijl iets verderop gewoon een 
rotonde is. Dit keren geeft voor de bewoners 
veel overlast, en levert gevaarlijke verkeerssitu
aties op. En dat terwijl deze ‘naald’ nu juist is 
aangelegd om te zorgen dat de situatie veiliger 
wordt. Namelijk voorkomen dat er een file over 
het spoor ontstaat.

Parkeren bij supermarkt
Een ander pijnpunt is de parkeer en manoeu
vreersituatie bij de supermarkt aan de Frans van 
Mierisstraat. Op de foto is een typisch voor
beeld te zien van de manier van parkeren op een 
willekeurig moment. In dit geval wordt ook de 
stoep geblokkeerd. Nog meer parkeerverboden 
en regulering zal weinig zin hebben als deze zo 
makkelijk genegeerd worden. De commissie 
Verkeer maakt zich zorgen over de verkeersvei
ligheid van deze situatie en vraagt zich af of dit 
niet ook de leefbaarheid van dit gebied aantast. 
De commissie zou graag zien dat de gemeente 
deze situatie hoger op de agenda zet.

overzicht eerste halfjaar 2015
De Laan van Spitsbergen tijdens de 
spits. De bus moet wachten om de 
Asselsestraat in te draaien.

vervolg op pagnina 32...
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Fietspaden PWA laan
Ook al langer een punt van grote zorg: de 
fietspaden langs de Prins Willem Alexander
laan. Voor een deel is er maar aan één kant  
een fietspad wat dus in twee richtingen  
gebruikt wordt. En verderop zijn er dan 
weliswaar fietspaden aan beide kanten,  
maar in de praktijk steekt iedereen, niet alleen 
leerlingen, over op een punt wat daar niet zo 
geschikt voor is. Begin juli is op deze plek bij 
het Cortenbosch nog een fietser aangereden.

Hard rijden en veiligheid fietsers
Een van de meest gehoorde klachten gaat over 
de snelheid van auto’s in de straat. Daar valt 
niet zo heel veel tegen te doen, behalve fysieke 
maatregelen die hard rijden onmogelijk maken. 
Maar straten vol met steile drempels is ook 
ongewenst. Wat nu gedaan wordt, is straten 
uitvoeren als 30 km weg/zone. Dit betekent 
vaak een versmalde weg, maar dat heeft soms 
ook gevolgen voor de uitvoering van het 
fietspad. Dat hoort dan namelijk officieel niet 
meer vrij te liggen, maar juist op de rijbaan te 
zijn. Of deze regel zo strikt moet worden 
toegepast kan natuurlijk onderdeel van een 
discussie zijn. Overigens zijn er bij het te hard 
rijden in een straat nog wel enige nuanceringen 
te maken: soms is doorrijden op sommige 
stukken niet direct heel gevaarlijk, en soms zijn 
er kruisingen waar 20km/u al te hard is.  
Met 30km/u fietsende kinderen inhalen kan 
gevaarlijker zijn dan tijdens schooltijden met 
40km/u door de straat rijden. Het hangt nogal 
van de situatie en het tijdstip af. Maar als u  
van mening bent dat in uw straat toch echt 
consequent te hard wordt gereden, kunt u 
samen met uw buren bij de commissie Verkeer 
vragen of het snelheidsdisplay geplaatst kan 
worden. Vier keer per jaar wordt deze op een 
andere plek gehangen. Na afloop van zo’n 
periode kan dan uitgelezen worden met welke 
snelheid er gemiddeld is gereden.

Toch zit er ook vooruitgang in een aantal 
dossiers. Zo is nu afgesproken dat de bushalte 
bij winkelcentrum Orden vergroot wordt, en 
wordt voorzien van een overkapping en een 
zitje. 

Parkeren op oefenterrein AGOVV
Ook wordt er nu zeer serieus gekeken naar een 
goede parkeeroplossing voor gasten van de 
Apenheul. Op dit moment loopt er (voor twee 
jaar) een proef met een overloopparkeer
terrein op de oefenvelden van AGOVV. Ook is 
bijvoorbeeld het parkeerterrein ten noorden 
van het zebrapad toegankelijk geworden, wat 
de doorstroming ten goede moet komen, en  
het opvullen en opnieuw vullen van het 
hoofdparkeerterrein moet tot verbeterd 

vervolg van pagnina 31...

Parkeren op het oefenveld van AGOVV

De snelheidsdisplay aan de Jachtlaan
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Jancko Rijpma
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gebruik leiden. Conclusies hierover kunnen pas 
getrokken worden na evaluatie van dit seizoen, 
dus pas na afloop. Maar de commissie Verkeer 
maakt zich op voorhand al wel zorgen over een 
paar aspecten van deze proef: wanneer AGOVV 
speelt, is het overloopparkeerterrein alleen 
toegankelijk via de Asselsestraat en het stukje 
geasfalteerde bosweg langs de gemeentewerf. 
Een volstrekt onwenselijke situatie. Ten eerste 
omdat voetgangers (in dit geval ook veel 
kinderen) en auto’s gemengd worden op een 
smalle weg. Ten tweede omdat dit de toch al 
onoverzichtelijke en gevaarlijke kruising Asselse
straat/Laan van Spitsbergen extra belast. Een 
tweede aspect van deze proef waar wij ons 
zorgen over maken is het feit dat door ten zuiden 
van de hoofdingang parkeerruimte aan te bieden, 
dit mogelijk meer verkeer aantrekt dat over de 
Laan van Spitsbergen zijn weg zal zoeken. 

Vosselmanstraat en Westpoint
Twee andere onderwerpen die in de nabije 
toekomst spelen: de verkeerssituatie Vossel
manstraat / Wilhelmina Druckerstraat wordt 
aangepast. Deze bocht wordt de voorrangsweg. 
Volgens de huidige planning beginnen de 
werkzaamheden 17 augustus en zijn deze in week 
11 van 2016 voltooid. Ook zal er enkele nachten 
een volledige afsluiting zijn, maar dit wordt nog 

Beste wijkbewoners,
Met ons gezin zijn wij een jaar geleden in 
Apeldoorn komen wonen aan de Chamavenlaan. 
Hiervoor heb ik 20 jaar in Delft gewoond en kort 
hebben we ook nog even Enschede aangedaan. 
Maar wat zijn we nu mooi terechtgekomen! Een 
leuk huis (nog lang niet klaar) en een prachtige 
buurt. Hier willen we graag onze kinderen laten 
opgroeien. 

Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering in je 
woonomgeving, of in elk geval is het nodig om op 
te letten dat het woongenot niet minder wordt. 
Dat was in Delft zo, en dat zal hier niet anders zijn. 
Intussen ben ik 43 jaar oud en op dit moment 
zonder werk. Dat wil bepaald niet zeggen dat mijn 
dagen niet gevuld zijn, want met twee kleine 
kinderen kom je al snel handen en tijd tekort. 

De commissie Verkeer heeft mijn bijzondere 
interesse vanuit mijn studie technische bestuurs
kunde in Delft. Maar ook omdat verkeer en 

vervoer voor mij belangrijk zijn, en 
veiligheid en woongenot een directe 
afgeleide zijn. Door de wijkraad en mijn 
voorgangers bij de commissie Verkeer is 
door de jaren heen al ongelofelijk veel 
werk verzet. Zeker als je bedenkt dat Brink 
en Orden een groot en heel divers gebied 
bestrijkt. De problemen en kansen zijn dan 
ook heel verschillend.

De afgelopen maanden heb ik al gemerkt 
dat er veel tijd in dit werk gaat zitten. Soms 
lukt het niet om iets op tijd af te krijgen. En 
soms duurt het ook gewoon even voordat 
je weet wat er speelt. Gelukkig hoef ik de 
commissie Verkeer niet in mijn eentje te 
doen. Kor, Wiebe en Homme vormen een 
uitstekend team. Allemaal met goede 
contacten in de buurt en veel kennis van 
zaken die spelen. Voorlopig zal ik nog wel 
zwaar op hen moeten leunen, maar als het 
goed is leer ik snel de weg.

Jancko Rijpma

nader bekend gemaakt.
Het tweede onderwerp is de transformatie van 
de Westpointlocatie naar een supermarkt.  
De afhandeling van het verkeer en dan met 
name de bevoorrading heeft onze aandacht, 
aangezien het een verkeerskundig lastig in te 
passen project is. 

Deze opsomming geeft precies aan wat de 
commissie Verkeer interessant, maar soms ook 
moeilijk maakt: sommige onderwerpen slepen al 
eindeloos voort terwijl andere op korte termijn 
met weinig middelen zijn op te lossen. En soms 
zijn onderwerpen enorm complex met veel 
partijen, en op het andere moment gaat het om 
het aanpassen van een inrit. Als u zelf nog 
dingen ervaart in onze wijk die met verkeer te 
maken hebben en niet goed gaan, dan horen wij 
dat graag van u. Wij gaan niet zelf met een 
emmer asfalt aan de slag, maar kunnen u 
misschien wel doorverwijzen naar de juiste 
persoon of instantie. En gezamenlijke klachten 
worden eerder gehoord dan individuele 
stemmen.
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Therapie     
Fysiotherapie    
Manuele therapie   
Sport fysiotherapie   
Arbeid fysiotherapie  
Geriatrie fysiotherapie  
Oefentherapie Cesar   
Dry needling 

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

Zumba
Steps
Isokin balance
Personal training

Isokin Training & Therapie
Jean Monnetpark 19

7336 BA Apeldoorn

055 - 534 10 82

isokin@isokin.nl

www.isokin.nl

VSO-Apeldoorn
lid VSO-Netwerk

www.vso-apeldoorn.nl

•  Expertisecentrum bij  
voet- en loopproblematiek  

•  Aanmeten van  
(sport) steunzolen

Jean Monnetpark 21 
7336 BA Apeldoorn   
T 055 - 534 10 82 

VSO-Apeldoorn is een onderdeel van Isokin Training & Therapie
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Bestuur

Vacature
voorzitter wijkraad

Jancko Rijpma
bestuurslid Cie Verkeer
Chamavenlaan 5, 7312 HE
T 055  843 72 72 
M 06  521 80 899
E jancko@hotmail.com 

Vacature
bestuurslid Cie Welzijn

Hans Amse
penningmeester  
Henri Dunantlaan 393, 7312  BD 
T 055  355 65 18
E j.amse@hetnet.nl  

Bert Vierhout
bestuurslid Cie Bouwen en Wonen 
Frans van Mierisstraat 29B, 7312 LB
M 06  209 705 89
E bert.vierhout@planet.nl

Margaret Bakker
interim voorzitter
bestuurslid Cie Groen en Kunst 
Mauvestraat 183, 7312 LZ  
M 06  128 63 657
E margaret.bakker@gmail.com
Jolanda Boukari 

Adressen

secretaris 
Postbus 2327, 7301 EA 
T 055  355 57 96
E wijkraad@brinkenorden.nl

Commissies

Commissie Verkeer 
Onderhoud en aanleg van wegen 
en paden, verkeer en veiligheid 
•  Jancko Rijpma,

bestuurslid, adres, zie 
linksmidden

•  Homme Schurer 
Tooropstraat 8, 7312 ST 

T 055  355 69 87
E h.schurer7@upcmail.nl
•  Wiebe Okkema

Schotweg 45B, 7311 DW
T 055  578 50 91
E w.okkema@hotmail.com
•   Kor Flokstra 

Ritbroekstraat 53A, 7311 GC 
T 055  521 53 66 
M 06  220 40 867 
E kor50fl okstra@hotmail.com

Commissie Welzijn
Aandacht voor jong en oud, 
sociale veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk
• Jolanda Boukari, adres zie boven
•  Mary Verhoek 

Driehuizerweg 230, 7312 DW
T 06  132 48 360
E mary.wijkraad@gmail.com

Commissie Groen & Kunst
Aandacht voor groen, openbare ruimte 
en kunst 
•  Margaret Bakker, bestuurslid

adres, zie linksonder
•  Bob van Dongen

Van Brerostraat 33  
T 055  355 84 91
E b.dongen20@upcmail.nl
•  Peter Kranenburg

Jacob Marisstraat 39, 7312 RS
M 06  558 07 791
E info@pktuinonderhoud.nl

Commissie Bouwen & Wonen
Aandacht voor nieuwbouw, bestaande 
woningbouw en de kwaliteit van wonen
•  Bert Vierhout, bestuurslid 

adres, zie rechtsmidden
•  Mieke Nieuwenhuis 

Ietje Kooistraweg 10, 7311 GZ 
T 055  521 86 39
E m.nieuwenhuis70@upcmail.nl
•  Lida Schaap

Zanderijweg 30, 7312 EJ
M 06  230 35 131
E lidaschaap52@gmail.com
•  Jolante van Oostrom

Chamavenlaan 2, 7312 HE
M 06  199 06 360
E jolantevanoostrom@gmail.com
•  Kasper Wensing

Schotweg 13, 7311 DV
M 06  200 80 452
E k.wensing@outlook.com

Commissie Website & Wijknieuws
•  Laetitia Bosch (Wijknieuws) 

Hezeweg 58, 7335 BR 
T 055  533 69 22
E laetitia@vosgroep.com
• Jolanda Boukari (Facebook)
• Margaret Bakker (Wijknieuws)
•  John Verhoek 

(website en nieuwsbrief)

Kascommissie
• de heer T. van Kerkhof
• de heer H. Baas
• de heer H. van Ginkel (reserve)

Digitale Nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de gratis 
digitale nieuwsbrief van wijkraad 
Brink & Orden? Dan blijft u nog beter op 
de hoogte van wat er in onze wijk speelt. 

Meldt u zich aan via ‘contact’ op 
www.brinkenorden.nl onder 
vermelding van ‘nieuwsbrief’. En ‘like’ ons 
op facebook: www.facebook.com/
wijkraadbrinkenorden

bestuur en commissies

?

?
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Therapie     
Fysiotherapie    
Manuele therapie   
Sport fysiotherapie   
Arbeid fysiotherapie  
Geriatrie fysiotherapie  
Oefentherapie Cesar   
Dry needling 

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

Zumba
Steps
Isokin balance
Personal training

Isokin Training & Therapie
Jean Monnetpark 19

7336 BA Apeldoorn

055 - 534 10 82

isokin@isokin.nl

www.isokin.nl

VSO-Apeldoorn
lid VSO-Netwerk

www.vso-apeldoorn.nl

•  Expertisecentrum bij  
voet- en loopproblematiek  

•  Aanmeten van  
(sport) steunzolen

Jean Monnetpark 21 
7336 BA Apeldoorn   
T 055 - 534 10 82 

VSO-Apeldoorn is een onderdeel van Isokin Training & Therapie
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adressen en agenda36

Agenda 
Algemene Vergadering / Wijkcafé
 

Datum
Woensdag 7 oktober 2015

Locatie 
Scholengemeenschap 
Cortenbosch, 
Prinses Beatrixlaan 259 

Tijd 
Aanvang 19.45 uur 
Zaal open vanaf 19.30 uur

5.  Thematafels: per thema (verkeer /
bouwen en wonen / welzijn /groen en 
kunst) inbrengen van ideeën, verbeter-
punten, initiatieven van wijkbewoners

Pauze 

6.  Verzamelen en korte nabespreking van 
actiepunten 

7. Rondvraag

Sluiting omstreeks 22.00 uur
Na afloop kunt u onder het genot van een 
drankje en een hapje napraten.
U bent van harte welkom!

De eerstvolgende uitgave van Wijknieuws 
komt uit in maart/april 2016. De uiterlijke 
aanleverdatum voor kopij van die uitgave 
is in de laatste week van januari 2016.  
Stuur uw kopij naar Wijkraad Brink & 
Orden t.a.v. redactie Wijknieuws,  
Postbus 2327, 7301 EA Apeldoorn, email: 
wijkraad@brinkenorden.nl. Of email uw 
kopij naar: laetitia@vosgroep.com

Agenda 
1. Opening door de interim-voorzitter
2.  Ingekomen stukken en  

mededelingen
3.  Goedkeuren notulen Algemene  

Vergadering van 15 april 2015
4.  Bestuurlijke zaken: aftredend en 

herkiesbaar Bert Vierhout,  
commissie bouwen en wonen 
Aftredend en herkiesbaar  
Hans Amse, penningmeester

Nuttige 
adressen

Afvalstoffenbeheer Circulus  
Centraal meldpunt T 0900  9552
Ophalen grof vuil, groot tuinafval, chemisch 
afval en informatie, klachten en wensen; 
bereikbaar van 7.45  17.00 uur 

Gemeente Apeldoorn
Eenheid Beheer en Onderhoud
Stadsdeel Noord West  Centrum
Postbus 9033, 7300 ES 
 
Bureau Buurtbemiddeling gemeente 
Apeldoorn
T 055  527 48 80
E info@buurtbemiddeling.nu

Wijkagenten 
Eddy van Essen 
Spreekuur in het +Punt Orden, 
Germanenlaan 370, 
maandagmiddag van 14.00  15.00 uur
T 0900  8844 
E team.noordwest@nogelderland.politie.nl
In het gebied ten westen van de Jachtlaan 
(Orden/Orderbos) is Eddy van Essen de  
wijkagent.
Jan van der Linden
Ten oosten van de Jachtlaan (Driehuizen, 
Brinkhorst, Waterloo, Sprengendorp) is  
Jan van der Linden de wijkagent. 

.

Stimenz (voorheen Wisselwerk)
Vosselmanstraat 300,  
Postbus 10119, 7301 GC  
T 055  521 96 44
E info@wisselwerk.nu

Buurtregisseur
Jan van Eijk  
T 06  526 347 73
E j.vaneijk@stimenz.nl

Stadsdeelmanager Noordwest
Wim Bergink 
M 06  543 68 244 of T 055  580 14 24
Twitter @055Noordwest

CJG West
Asselsestraat 280, 7312 DD
T 055  357 88 75
E info@cjgapeldoorn.nl
F www.facebook.com/CJGapeldoorn 

Mandala, centrum voor zorg 
en dienstverlening 
Sportlaan 2, 7312 TV 
T 055  357 91 00

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

De Kap St. Vrijwillige Hulpdienst 
Regentesselaan 2B, 7316 AC 
T 055  529 55 20
www.dekap.nl 
E info@dekap.nl 

MD Veluwe
Brinklaan 268, 7311 JD Apeldoorn
T 0900230 0 230 (lokaal tarief)
E g.tabak@mdveluwe.nl
www.mdveluwe.nl
spreekuur op dinsdagmiddag in het +Punt  
 
De Zonnebloem, afd. Centrum West 
T 055  521 33 12 of 06  204 65 753
E zonnebloemapeldoorn@gmail.com

Apotheek Orden
Ordenplein 12, 7312 HL
T 055  355 93 32

Apotheek Asselsestraat
Asselsestraat 105, 7311 EG
T 055  521 61 17

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

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

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

Veluws College Cortensbosch 
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