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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Wordt 2015 het jaar van de wijkmoestuinen?

help en zoek mee naar plekjes voor wijkmoestuinen in Orden

Lokaal voedsel verbouwen, dat is écht 
duurzaam. Geen gesleep over de hele 
wereld met voedsel. In Apeldoorn zijn er 
al diverse voorbeelden. Bij het station ligt 
de moestuin van het Christelijk Lyceum 
met zijn prachtige zonnebloemen. In het 
Zuiderpark de mooie tuin van Transition 
Town en vlakbij de buurttuin bij de 
Graanhof in de Heze. 

Het project de Stadsakkers in Zuidbroek levert 
volop groente voor bewoners, restaurants en 
de voedselbank. En kent u de grote zelfpluktuin 
achter de Cantharel? Het restaurant gebruikt 
die planten zelf ook. Heeft u (kleine) kinderen 
die denken dat alles uit een fabriek komt? 
Mijn kleindochter vond het prachtig om zelf 
de wortels en de sla uit de grond te trekken. 
En opa en oma ook. 

Dat kan toch ook in Orden?! 
Het plan voor een buurtmoestuin op het 
voormalige Spartaterrein kon helaas niet 
doorgaan i.v.m. bouwplannen van Ons Huis. 
Maar... er zijn nog genoeg groene plekken  
in Orden om buurtmoestuinen te beginnen.  
De gemeente heeft al één locatie toegewezen 
op de hoek Pr. Beatrixlaan en PWA-laan  
(aan de zuidoost-kant). 

vervolg op pagina 4

Wijkmoestuin in de Graanhof in de Heze
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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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Per 1 januari 2015 mag ik als voorzitter 
van de wijkraad Brink & Orden Gerard 
Beltman opvolgen. Gerard heeft gedurende 
langere periode deze functie op een 
voortreffelijke wijze waargenomen als 
tijdelijk voorzitter. Namens het bestuur 
van de wijkraad wil ik Gerard hiervoor 
geweldig bedanken. 

Op 2 oktober 2014 zijn wij aan de 
Driehuizerweg komen wonen. Voorheen 
woonden wij in de wijk Kerschoten. Daar 
was ik enkele jaren bestuurslid en vice-
voorzitter van de wijkraad Kerschoten. 
In september 2014 werd ik door Gerard 
benaderd of ik belangstelling had om de 
nieuwe voorzitter van de wijkraad Brink en 
Orden te worden. 
Gerard was door onze wijkmanager getipt 
over mijn verhuizing naar Driehuizen. 

Op 1 oktober 2014 heb ik mijzelf 
voorgesteld aan het voltallige bestuur 
van de wijkraad en op  
8 oktober werd ik op de Algemene 
Vergadering per 1 januari 2015 als 
voorzitter gekozen. Vanaf oktober ben 
ik door Gerard ingewerkt, heb ik met 
verschillende mensen binnen het 
stadsdeel gesproken én met een aantal 
commissies mee gelopen. Ik wilde zo 
snel mogelijk op de hoogte zijn van 
alles wat binnen het stadsdeel Brink & 
Orden speelt.  

Wat ik de afgelopen maanden aantrof 
was (en is) een dynamisch stadsdeel 
met vele ontwikkelingen, zoals een 
nieuw winkelcentrum, nieuwe woningen, 
de vernieuwing van verschillende wegen 
en de aanleg van beken. Wel trof ik 
ook wat mindere zaken aan, zoals een 
verpauperd pand op de hoek van de 
Asselsestraat en de Beatrixlaan en het 
leegstaande oude stadskantoor aan de 
Vosselmanstraat. Samen met het huidige 
bestuur en de commissieleden willen wij 
dit jaar verder op de ingeslagen weg 
en dat is het behartigen van de 
belangen van ons stadsdeel in de 
ruimste zin van het woord.  
Tevens wil ik de Facebookpagina van 
de wijkraad onder uw aandacht 
brengen. Mag ik u uitnodigen eens naar 
deze pagina te kijken: https://www.
facebook.com/wijkraadbrinkenorden

John Verhoek, voorzitter

van het bestuur2

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 ontvangen 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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3van het bestuur

De Algemene Vergadering ook voor u!

In ieder Wijknieuws treft u op de laatste pagina 
een uitnodiging en de agenda voor de 
algemene vergadering aan. Nu denkt u 
misschien: ”ik ben helemaal geen lid van de 
wijkraad.” Of u denkt misschien dat er alleen 
saaie dingen besproken worden? Nee hoor, 
want het gaat altijd over zaken die uw wijk 
betreffen: nieuwe huizen die gebouwd gaan 
worden, een pand dat afgebroken wordt, een 
boom die geplant wordt, de sprengen die weer 
door onze straten lopen, een kinderspeelplaats 
die ingericht moet worden, hondenpoep op 
plekken waar het niet hoort, een nieuwe 
supermarkt, een onveilige verkeerssituatie,  
noem maar op!
Het woord ‘vergadering’ is ook niet helemaal 
een juiste term, want we zitten niet met zijn 
allen om een vergadertafel eindeloos te 
debatteren. Het is meer een informatiebijeen-
komst waarin wij als wijkraad u op de hoogte 
stellen van allerlei ontwikkelingen binnen uw 
wijk. Maar ook ú kunt uw informatie of vragen 
aan ons kwijt! Wij blijven graag op de hoogte 
van uw bevindingen en ervaringen met de 
dingen in onze wijk.
Het zijn ook niet allemaal serieuze kwesties die 
aan de orde komen. Vaak is er na de pauze iets 
ter ontspanning of ter informatie. Dit jaar wordt 

Afscheid Gerard Beltman

er een spreker uitgenodigd, die het nodige 
gaat vertellen over de WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning). Een onderwerp 
dat voor wijkbewoners vroeg of laat van 
belang wordt. Weest u gerust: u hoeft geen lid 
te zijn of contributie te betalen. De wijkraad 
beschouwt iedere bezoeker als lid en u heeft 
op dat moment ook stemrecht.

Uw wijkraad ook  
op Facebook

Kortom, komt u gerust naar onze Algemene  
Vergadering op 15 april aanstaande. Niet 
alleen om meer te weten over uw wijk, maar 
ook om het bestuur van de wijkraad én uw 
medebewoners te ontmoeten. Koffie, thee en 
na afloop een drankje, staan voor u klaar! 
We zien u graag op 15 april.

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.

Stadsdeelmanager Wim Bergink aan het woord tijdens de Algemene Vergadering van de wijkraad

Per 1 januari heeft Gerard Beltman afscheid 
genomen als tijdelijk voorzitter van de wijkraad.
In 2004 is hij gestart in de commissie Groen & Kunst. 
Samen met het toenmalige bestuurslid van de 
commissie hield hij zich bezig met de groen-
voorziening van onze wijk en met de kunst.
Na een jaar hebben deze twee van functie 
gewisseld en kwam Gerard in het bestuur van de 
wijkraad en heeft hij de commissie Groen & Kunst 
verder vormgegeven. De laatste jaren was Gerard 
vicevoorzitter. Vanuit die functie heeft hij het 
tijdelijke voorzitterschap op zich genomen,  

toen de pas benoemde voorzitter onverwacht 
afscheid moest nemen uit deze functie.
Daarnaast heeft hij de website ontwikkeld en 
opgebouwd en heeft hij de digitale nieuwsbrief 
opgezet en onderhouden. Sinds enige tijd staan  
wij, dankzij zijn initiatief, ook op Facebook!
Gerard heeft binnen de wijkraad en binnen de 
commissie Groen & Kunst altijd gewerkt vanuit 
het positieve. Zoekend naar oplossingen en 
compromissen.
Wij danken hem zeer voor zijn inzet, tijd en 
optimisme!
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4 van het bestuur

wordt 2015 het jaar van de wijkmoestuinen?

vervolg van pagina 1

De wijkraad zoekt bewoners die vlak bij huis 
zo’n moestuin willen starten. Kijk eens rond in je 
buurt naar groene braak liggende stukjes. 
De gemeente ondersteunt dit initiatief en werkt 

als het past graag mee. Eén van de initiatief-
neemsters voor de Sparta-moestuin heeft nu 
een stukje moestuin in de tuin van de buren. 
Iedereen blij. Dat kan dus ook.

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

Niet vergeten!
Algemene Vergadering van wijkraad Brink&Orden 

op woensdag 15 april a.s.Aanvang 20.00 uurCortenbosch college zie p. 40

Vacatures wijkraad 
Binnen onze wijkraad wordt het ‘werk’ verricht in een viertal commissies. Wij hebben 
een commissie: 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.  

Wilt u actief meedenken en meedoen met onze 
wijkraad, dan zijn er nu mogelijkheden voor u. 
U ontvangt als commissielid een maandelijkse 
onkostenvergoeding. 

Wie zoeken wij?
Wij zoeken commissieleden voor de commissie 
Groen en Kunst én voor de commissie Welzijn. 
Ook zijn wij op zoek naar een voorzitter van 
Welzijn. De voorzitter van de commissie 

Welzijn wordt automatisch ook lid van het 
bestuur van de wijkraad. 

Interesse?
Heeft u interesse en wilt u meepraten over 
het ‘wel en wee’ van onze dynamische wijk? 
Neemt u dan contact op met onze secretaris, 
Jolanda Boukari. 
Dat kan per mail: wijkraad@brinkenorden.nl 
of telefonisch via 055 - 355 57 96.

Opvang Vluchtelingen in Apeldoorn 

De wijkraad Brink & Orden was op 12 januari in het 
Stadskantoor aanwezig. Hier werd voorlichting gegeven 
over de mogelijke vestiging van een AZC op het terrein 
van de voormalige Politieacademie aan De Kleiberg. Ook 
waren vertegenwoordigers van De Stem van Orden 
hierbij aanwezig. 

De gemeente Apeldoorn wil meewerken aan de opvang van een 
groep van 600 tot 800 vluchtelingen, welke niet per se op één 
locatie gehuisvest hoeven te worden. Een haalbaarheidsonder-
zoek zal dit moeten uitwijzen. De beschikbare locaties zijn: De 
Kleiberg, GGNet (voorheen De Welle), verpleeghuis Immen-
daal in Beekbergen, Landmachtkamp Nieuw Milligen en een 
bouwkavel in de wijk Zuidbroek. De criteria die zijn gehanteerd 
om de locaties op de longlist onderling te vergelijken zijn goede 

ruimtelijke ordening, locatiekwaliteit, buurt relatie, wijkbaten, 
kosten, snelheid en termijn van realisatie en exploitatieduur.  
Voor de objectiviteit zijn de locaties per criterium, in meerdere 
rondes door wisselende teams, onderling vergeleken. De 
voormalige politieacademie De Kleiberg staat leeg en heeft een 
bruikbare bestemming. De schaalgrootte is een belangrijk punt 
voor de buurt bewoners in onze wijk. 

De wijkraad Brink en Orden verwees naar het bestemmingsplan 
van De Kleiberg, met daarin de beperkingen van deze locatie 
qua omvang en de ligging in een kwetsbaar natuur gebied. Het 
COA gaf aan dat een onderdeel van de haalbaarheidsstudie is 
om specifiek naar het aantal opvangplaatsen te kijken. Ook gaf 
wijkraad Brink & Orden aan dat er geen draagvlak is in de 
omgeving van De Kleiberg. 

wijkraad blijft kritisch en houdt vinger aan de pols

Meld je aan bij Bob van Dongen, cie Groen 
en Kunst en we maken Orden nog groener!
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nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit

Op de fiets!

van de stadsdeelmanager

Stadsdeelmanager Wim Bergink

Ik ben een fietser. Geen racefietser, maar 
een gewone, degelijke oudhollandse 
stadsfietser. Met een comfortabele 
stadsfiets, fietstassen voor de boodschap-
pen en standaard een paraplu en regen-
pak er in. Het blijft tenslotte Nederland.

En per fiets leer ik, als nieuweling in dit stads-
deel, ook het best de wijken kennen. Ik maak 
afspraken zoveel mogelijk niet op het stadhuis, 
maar in de wijk en ga daar dan op de fiets 
naartoe. En als ik even de gelegenheid heb ga 
ik niet via de kortste weg weer terug naar het 
stadhuis, maar maak ik nog even een omweg 
om weer een nieuwe straat te leren kennen, of 
eens poolshoogte te nemen in een buurtje waar 
bepaalde werkzaamheden aan de gang zijn of 
anderszins iets speelt. De wijk leer je tenslotte 
het best kennen door er te zijn, niet van achter 
het bureau.

Zo fiets ik ook regelmatig door Brink en  
Orden. Ik zag dat de Jachtlaan flink is  
opgeknapt. Niet alleen ligt het asfalt er weer 
fris bij, maar gelukkig konden we meteen een 
paar kleinere verbeteringen meenemen.  

Zo is de weg ter hoogte van de doorgang 
naar basisschool de Wegwijzer iets versmald, 
waardoor kinderen beter kunnen oversteken en 
hebben we ook bij de aansluiting van de Order-
parkweg een zogenaamde ‘inritconstructie’ 
aangelegd. Hierdoor moeten automobilisten 
afremmen en dat draagt natuurlijk weer bij aan 
de veiligheid.  
En het nieuwe winkelcentrum Orden is natuurlijk 
niet te missen. Nog niet helemaal klaar, maar 
al wel heel mooi geworden. Maar natuurlijk 
vallen ook de plekken op die nog niet zo mooi 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan het leegstaande 
gebouw Westpoint. Op het moment dat ik dit 
schrijf (half januari) zijn er wel plannen bekend, 
waar u ongetwijfeld over hebt gehoord, maar 
zijn er nog geen besluiten genomen. Maar wan-
neer u dit leest wellicht wel. Kortom, de wijk is 
volop in beweging.
 
Ik hoop nog vaak door de wijk te fietsen en zo 
de wijk steeds wat beter te leren kennen. Kent u 
plekken waar ik absoluut eens langs zou moeten 
fietsen? Omdat daar nog wel iets verbeterd 
kan worden, of gewoon omdat ze zo mooi zijn? 
Laat het me weten, ik pak graag nog een keer 
de fiets.

Wim Bergink, stadsdeelmanager
e-mail: w.bergink@apeldoorn.nl

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

Dit is in 2011 ook gebleken, toen De Kleiberg in beeld was voor  
een AZC. Destijds zijn er demonstratieve bijeen komsten 
geweest en het risico bestaat dat dit nu weer gaat gebeuren. 
De wijkraad is niet tegen een kleinschalig AZC maar 600 tot 
800 vluchtelingen is te veel. Over een veel kleiner aantal 
asielzoekers valt te praten, mits dit gezinnen zijn. 

De Stem van Orden gaf aan dat de wijkraad Orden in 2011 klip 
en klaar is geweest in het geven van haar mening. Nu, drie jaar 
later, lijkt dit terzijde te worden gelegd. Destijds is ook een 
panel onderzoek geweest hoe de sociale veiligheid werd 
ervaren. Het gevoel bestaat dat er niet geluisterd is naar de 
stem van toen. Burgemeester Berends ontkende dat er 
overheen gestapt wordt; het traject wat nu gevolgd wordt 
heeft een ander gehalte dan destijds. Het wordt  
stap voor stap gedaan. Argumenten worden gewogen.  
Het thema veiligheid ligt iedereen na aan het hart. 
De Stem van Orden laat nog weten dat de uitspraak dat de 
mening van de wijkraad serieus wordt meegewogen een mooie 
toezegging is, maar anderzijds wordt het van tafel gehaald 
doordat er geen toezeggingen komen. 

De sociale belastbaarheid is duidelijk in de wijk. De Stem  
van Orden doet de aanbeveling om de resultaten van het 
onderzoek van destijds mee te nemen in het onderzoek. 
Burgemeester Berends gaf aan dat de criteria wel zijn 
meegenomen en er nu een verdieping wordt gemaakt.
De argumenten krijgen serieuze aandacht, maar er zijn  
ook andere criteria die mee worden gewogen. De reden 
dat de Kleiberg bij de laatste vijf terecht is gekomen, heeft 
te maken met het totaal van criteria waarvan veiligheid er  
één is. Dit geldt voor alle locaties. 

Inmiddels heeft de wijkraad een gesprek met leden van  
De Stem van Orden gehad en beide partijen streven hetzelfde 
doel na. Een kleinschalig asielzoekerscentrum voor gezinnen is 
onder voorwaarden welkom op De Kleiberg, maar tegen een 
centrum van 600 asielzoekers zeggen zowel de wijkraad alsook 
De Stem van Orden absoluut NEE. 
Aan het begin van de zomer wordt bekend op welke locatie óf 
locaties het toekomstige asielzoekerscentrum gevestigd wordt. 
Als wijkraad zullen wij de ontwikkelingen kritisch volgen en ‘de 
vinger aan de pols’ houden.
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6 nieuws uit de wijk

al 5 jaar een gezonde samenwerking

Gezond in Orden met Fysio-Orden en +Punt

Fysio-Orden wordt vertegenwoordigd door 
Pieter Bakker en is sinds 2010 gevestigd 
aan de Laan van Orden 312. Sinds 1990 is 
hij werkzaam in de wijk Orden. Dit jaar 
wordt het eerste lustrum van zijn samen-
werking met het +Punt gevierd. 

Gezondheid en vitaliteit staan centraal in de 
samenwerking, want “bewegen is cruciaal voor 
lichaam en geest,” aldus Pieter Bakker. Hij is 
naast algemeen fysiotherapeut tevens geregi-
streerd manueel therapeut en kaakfysiothera-
peut. En hij heeft, om de drempel tot bewegen 
te verlagen, diverse fitnessapparaten aan het 
+Punt beschikbaar gesteld.

Sinds 2 jaar is de samenwerking uitgebreid met 
een diëtist: Marjan Bleize. Zij adviseert mensen 
bij het hanteren van een gezonde(re) leefstijl 
op het gebied van voeding.
+Punt-vrijwilligster van het eerste uur is Gerda 
Boks: “Het is voor de mensen nu mogelijk om 
hier te bewegen en informatie te verkrijgen 
over gezonde voeding. De bezoekers zijn 
enthousiast.”
Annelies Verkerk is als vaste waarneemster 
regelmatig te vinden in de praktijk van Fysio- 
Orden voor de behandeling van patiënten. Zij 
is tevens geregistreerd bedrijfsfysiotherapeut. 
Pieter: “De samenwerking bevalt ons goed en 
zal zeker gaan uitbreiden!”

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

Buurman
Na heel wat columns te hebben gemaakt voor 
dit fraaie wijkblad mag ik nu met enthousiasme 
melden dat ik een buurman van u ben gewor-
den! Er moet hier een daar nog een lampje 
worden opgehangen, maar verder kan ik wel 
zeggen dat ik helemaal ben verhuisd.  
Je moet altijd even wennen in een nieuwe 
woonomgeving natuurlijk: waar kan ik terecht 
voor mijn boodschappen en hoe fiets ik het 
handigst naar het centrum, maar ook al die 
zaken heb ik nu wel in beeld.

Omdat ik stadsdeelwethouder ben van 
Noordwest, ken ik al veel plekken en weet ik 
van sommige plaatsen zelfs de achtergrond-
verhalen. Dat maakt het allemaal nog wat 
boeiender. Ik kan niet het winkelcentrum van 
Orden voorbij rijden zonder te denken: mooi 
wat hier allemaal is gebeurd door de inzet van 
winkeliers, de wijkraad en de ontwikkelaar.
Maar het allerleukste van mijn nieuwe woon-

plek vind ik dat ik zo lekker dicht bij het 
Orderbos woon. Je weet met je verstand 
wel dat het Orderbos en Orden dicht bij 
elkaar liggen, maar nu voel ik meer wat dat 
echt betekent en wat de relatie is tussen dat 
bos en de wijk. En met een bos in de buurt 
zit je ook dichter op de seizoenen. Het 
decor verandert per jaargetijde alsof je 
steeds in een ander bos rondfietst of 
wandelt. 

Vrienden die het nieuwe huis komen 
bekijken, neem ik steevast mee naar of het 
Orderbos of park Berg en Bos en allemaal 
zijn ze verbaasd over die geweldige 
groene kwaliteiten van onze wijk. Het is  
dat het werk ze in Amsterdam of Utrecht 
vasthoudt, anders waren ze allemaal 
Apeldoorners geworden…

Olaf Prinsen, wethouder

van de wijkwethouder

Olaf Prinsen

Wethouder Olaf Prinsen
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Actieve senioren in Mandala 

nieuws uit de wijk

ook andere bewoners uit de wijk kunnen meedoen

Je hoeft je er niet te vervelen. Er wordt heel wat georganiseerd voor 
de bewoners van Mandala. Gymnastiek, muziekavonden, bingo, 
Engelse les, tekenen, schilderen, dansen, lezingen, etc. georgani-
seerd door verschillende instanties, zoals Zorggroep Apeldoorn, 
Stimenz, de Goede Woning en veel vrijwilligers.

Wie geïnteresseerd is, doet mee, komt kijken,  
luisteren of meepraten. Wie daar geen zin in  
heeft, hoéft ook niet. Want dat hoort ook bij de 
senioren van deze tijd: zelfbeschikking, zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven en eigen keuzes maken. 
In Mandala wonen alleenstaanden en echtparen 
vanaf 55 jaar. Zij huren een appartement van de 
Goede Woning in Mandala, waar men geheel 
zelfstandig kan wonen. Sommigen hebben zorg 
nodig en deze zorg kan ingekocht worden.  
Dat kan bijvoorbeeld dagelijkse hulp zijn bij het 
douchen, aankleden of innemen van medicijnen. 
Overigens kan deze zorg ook door wijkbewoners 
buiten Mandala aangevraagd worden.

Tevens is er dagopvang en dagbehandeling in 
Mandala, waarvoor indicatie noodzakelijk is. 
Bij een bezoek aan Mandala op woensdagochtend 
zie ik een twintigtal dames aan het gymnastieken. 
Onder leiding van een gymlerares worden 
oefeningen gedaan op mooie muziek. Soms gaat 
het om het bewegen van de armen en/of benen, 
soms is het meer een coördinatie-oefening waarbij 
goed moet worden nagedacht bij de volgorde van 

de bewegingen. Er wordt serieus gekeken, er wordt 
gelachen, een beetje tussendoor gekletst en vrolijk 
commentaar gegeven op de tangomuziek die wordt 
gespeeld. En daarna is er natuurlijk koffie met wat 
zelfgebakken lekkers erbij. 

Mandala heeft ook een bewonerscommissie. In een 
gesprek met de voorzitter, Mariëtte Leyten, komt 
naar voren dat het aantal senioren dat meedoet 
aan activiteiten groeiende is. Soms hebben mensen 
een klein zetje nodig, maar ook zij geeft aan dat de 
bewoners vooral hun eigen keuzes moeten maken.   

De bewonerscommissie organiseert 1 x per maand 
een activiteit. Dat kan zijn een lezing over Het Loo,  
een lezing over een verre reis, cabaret, muziek.  
Er is zelfs eenmaal per maand een massageteam. 
Vier maal per jaar wordt een oecumenische 
kerkdienst gehouden. Al deze activiteiten zijn er 
niet alleen voor de bewoners van Mandala, 
iedereen uit de wijk kan er aan deelnemen.  
Het zou prettig zijn als dat nog meer zou gebeuren, 
zo geeft zij aan. Voor zowel de bewoners van 
Mandala als voor de bewoners uit de wijk levert 
dat nog meer leef plezier op. En daar gaat het toch 
om? Of je nu jong of oud bent, geniet van hetgeen 
het leven je biedt...

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

Daar word ik blij van!

Samen vieren we kerst

respect, elkaar leren kennen, nieuwsgierig zijn 
en als het nodig is dan help je elkaar. Hoe kan 
het dat we zo uit elkaar lijken te groeien?

In Orden word ik vaak vrolijk en blij. Als ik zie 
dat mensen met zo veel verschillende geschie-
denissen elkaar verhalen vertellen en ervarin-
gen met elkaar delen. Mensen uit het westen die 
in de 70er jaren naar Orden zijn gekomen, een 
groeiwijk, met later de gastarbeiders maar ook 
vluchtelingen die huis en haard verlieten 
vanwege oorlogsgeweld. Samen met de 
Apeldoorners zie ik die smeltkroes, jong en oud, 
knokken voor Plexat. Een plek waar mensen 
elkaar vinden, steunen en leuke dingen doen. 
Of aan de keukentafel in +Punt Orden zie ik 
heel verschillend pluimage zitten en er wordt 
gekletst, gehaakt en de krant gelezen. Het zijn 
plekken waar het steeds drukker wordt. Waar 
verwondering en nieuwsgierigheid het winnen. 
Heel veel bewoners in Orden zijn trots. Trots 
op hun wijk en wat ze met elkaar hebben 
opgebouwd. Elkaar leren kennen, daar begint 
het mee. Ontmoet elkaar. Daar word je blij van. 

Jan van Eijk
Buurtregisseur Stimenz
j.vaneijk@stimenz.nl
M 06 526 34 773

Dat was het uitgangspunt van de  
JUMBO en verschillende Goede Doelen.  
Zij organiseerden met duizenden  
vrijwilligers in het hele land kerstdiners. 

Ook in Apeldoorn zijn 7 diners georganiseerd 
voor mensen uit de buurt die het gegund wordt. 
Stimenz had op zich genomen de kar te trekken 
en zo hebben ruim 250 medebewoners genoten 
van een heerlijk diner. Klaargemaakt,  

belangeloos optrad en zong in het ‘Oost 
Veluws’ dialect. Tijdens het diner werden de 
gasten verrast door Christian van Singwithchris, 
de huiszanger van het +Punt die zijn vader had 
meegenomen om o.a. een paar sfeervolle 
kerstliederen te zingen waar de aanwezigen 
zeer van onder de indruk waren. Het was een 
geweldige avond en iedereen die heeft 
mee gewerkt was het er over eens: dat 
willen we volgend jaar weer doen.

uitgeserveerd en omlijst met muziek en  
verhalen door tientallen vrijwilligers,  
raadsleden, muzikanten en koks.
Ook in het +Punt Orden genoten ruim 20 
Ordenaren van een door Ramazan en zijn 
brigade klaargemaakt 3-gangen diner. 
Voorafgegaan door koffie met een heerlijke 
taart. Speciaal gemaakt door Dinie van 
Iriszorg. Waarna werd genoten van het 
geweldige Dialectkoor Apeldoorn dat 

Soms weet ik niet zo goed meer waar we 
heen gaan met z’n allen. Hoe kan het dat 
de één de ander volstrekt niet accepteert? 
Wantrouwen, haat en uiteindelijk de dood 
zijn om ons heen. 

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

van de buurtregisseur

Misschien lijkt het verder weg, maar ook weer 
niet zo ver. Wat ik zie en hoor, dat raakt mij in 
mijn hart. Dat doet pijn, want zijn wij niet 
allemaal mensen, met kinderen, met zorg voor 
opa’s en oma’s? Willen wij ons niet allemaal 
gelukkig voelen en gezond zijn? En bij ons in de 
straat, in de buurt? Het gaat toch gewoon om 

Buurtregisseur Jan van Eijk
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9nieuws uit de wijk

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

Kerstmarkt Sprengenhonk 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.

Binnen waren er verschillende dingen te doen, 
kinderen stonden achter kraampjes om 
spulletjes te verkopen en werden er geschminkt. 
Ook werden er verschillende lekkernijen 
uitgedeeld en verkocht, zoals oliebollen en 
koekjes, chocomel, glühwein en stoofpeertjes. 

Buiten was het geheel aangekleed met vier 
marktkramen met daarop vele verschillende 
spelletjes voor kinderen. Op nog een andere 
kraam waren kerstartikelen uitgestald voor de 
verkoop. Ook zelfgemaakte artikelen waren 
aanwezig en waren gemaakt door de kinderen 
van de woensdag knutselgroep.

Belangrijk doel van de kerstmarkt was om wat 
extra saamhorigheid in de buurt te stimuleren 
en de kinderen ook zelf een stuk verantwoor-
delijkheid te laten dragen voor de uitvoering 
van de kerstmarkt. 

Van de opbrengst van deze markt wordt voor 
de kinderen die regelmatig dit buurthuis 
bezoeken, een uitje georganiseerd.  

De stagiaires waren nog maar tot februari 
aanwezig, dus is men op zoek naar vrijwilligers. 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij het 
buurthuis of kom eerst een kijkje nemen op de 
woensdagmiddag.

oliebollen, knutsels en saamhorigheid

Op woensdag 17 december was uw wijkraad ook aanwezig bij de kerstmarkt in  
Sprengenhonk. Bij aankomst werd ik naar binnen begeleid door een ‘Kerstheer’.   
Deze vertelde mij wat er te doen was en waar ik wat kon vinden.

nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit de wijk nieuws uit
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preventietips van Team THOR

In een aantal delen van Orden is er sprake van toenemende inbraak. Dit was een aanleiding voor uw wijkraad om met een paar 
deskundigen op pad te gaan op zoek naar mogelijke oorzaken. Dit leverde een aantal aardige plaatjes op.

10 nieuws uit de wijk

Maak het inbrekers niet gemakkelijk!

SLECHT GOED

Deze containers langs een schutting vormen een handig opstapje 
om over de schutting te klimmen.

Containers tegen een haag zijn voor een inbreker niet zo handig.

Bij daglicht is dit een gewoon achterpad. Er ontbreken lichtpunten 
waardoor het in de avond en in de nacht aardedonker is.

Beter is om langs het achterpad op een paar plekken een 
‘verklikker’ met een lichtpunt te monteren.
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11nieuws uit de wijk

SLECHT GOED

In een voortuin met hoge, dichte begroeiing kan een inbreker zich 
eenvoudig verstoppen.

Met laag groen in de voortuin lukt dat een inbreker niet.

Door de horizontale planken kan hier gemakkelijk overheen 
geklommen worden.

Bij deze schutting is dat veel lastiger.

Zwak materiaal Zwak materiaal

Goed materiaal

Het is uitkijken met het binnenlaten van colporteurs. 
Niet allemaal zijn die te goeder trouw. Ze komen 
bijvoorbeeld zogenaamd uw gas of centrale 
verwarming nakijken. Ondertussen nemen ze de 
situatie op en weten ze ook hoe andere soortgelijke 
huizen in de buurt er van binnen uitzien. Als u 
onbekend bezoek aan de deur krijgt en ze moeten 
zogenaamd naar binnen, vraag dan naar hun 
identiteitsbewijs en noteer zo mogelijk de firmanaam 
en het kenteken van hun auto.

Veel woningen in onze wijk hebben verouderd 
hang- en sluitwerk dat door kwaadwillenden 
eenvoudig is te forceren. Kerntrekken komt de 
laatste tijd veelvuldig voor. Er lopen heel wat vervolg op pagina 12
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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 !

inbrekers rond met een kerntrekker. Ze draaien 
een schroef in de cilinder, trekken met de 
kerntrekker de cilinder uit de deur, vervolgens 
is het een koud kunstje om met een bouwsleutel 
het slot te bedienen. En dit alles binnen 30 
seconden.
Zorg ervoor dat u beslag monteert met 
het SKG politiekeurmerk 1, 2 of 3 sterren 
(zie voorbeeld). Ook biedt de gemeente 
Apeldoorn u de mogelijkheid voor een 
gratis preventie advies voor uw woning. 

Een medewerker van team Handhaving 
loopt dan uw huis na om te kijken of u veilig 
woont. U krijgt dan een passend advies om 
uw woning zo veilig mogelijk te maken. 
U kunt hiervoor een mail sturen naar: 
preventieadvies@apeldoorn.nl

Website wijkraad
Wijkraad Brink & Orden heeft een geheel 
vernieuwde en gemoderniseerde website. 
U vindt hier de laatste nieuwtjes, 
activiteiten die georganiseerd worden, 
informatie over bouwplannen, enz., enz...
Klikt u eens op: 

www.brinkenorden.nl

maak het inbrekers niet gemakkelijk!

vervolg op pagina 12

12 nieuws uit de wijk

	  

Bovenstaand artikel is opgesteld in 
samenwerking met dhr. Frenk Bakx 
van Team THOR van de gemeente.
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Leerlingen van pcb De Wegwijzer tijdens de plechtigheid.

Herdenking Keienmonument 2014

Vrijdag 28 november 2014 vond de 
jaarlijkse herdenking bij het Keienmonu-
ment plaats. Dit monument is geadopteerd 
door pcbs De Wegwijzer. De leerlingen van 
de basisschool zijn hierbij ieder jaar 
aanwezig.

Allereerst werden genodigden en kinderen 
welkom geheten in de Willem III kazerne. 
Nadat de genodigden hadden plaatsgenomen 
in de tent en de kinderen zich hadden opgesteld 
voor het monument, vertelde de plaats-
vervangend commandant Van Duivenbode de 
oorlogsgeschiedenis van de omgekomenen.   
16 mensen zijn hier 70 jaar geleden op het 
kazerneterrein geëxecuteerd. Dit was een 
wraakactie voor een poging een aantal 
verzetsstrijders te ontzetten uit de door de 
Duitsers bezette kazerne. De bevrijdingspoging 
vond plaats onder leiding van Frank van Bijnen, 

één van de mannen die werden dood-
geschoten. De speech was echt gericht op  
de aanwezige kinderen en ook benoemde de 
commandant de huidige toestand in de wereld 
in zijn toespraak.
De vlag werd gehesen en daarna werden er 
door diverse hooggeplaatste militairen en  
onze locoburgemeester Cziesso kransen bij  
het monument gelegd. Ook de leerlingen en 
andere belangstellenden legden bloemen. 
Door enkele leerlingen werden gedichten 
voorgedragen. Aan het einde werd door  
een aantal leerlingen van groep 8 de  
verantwoording voor het monument over-
gedragen aan leerlingen van groep 7.
Nadat iedereen langs het monument was 
gelopen, was deze herdenking afgelopen.
De plechtigheid werd begeleid door  
het trompetterkorps van de Koninklijke 
Marechaussee. 

13welzijn
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Begin november zijn wij (Mary en Jolanda) 
bij elkaar geweest om te bekijken hoe wij 
de commissie Welzijn verder op zouden 
kunnen gaan zetten c.q. uitbreiden.

In verband met de nieuwe Wet op de WMO 
zullen wij - zodra er meer over bekend is - hier-
van melding doen op de website, Facebook en/
of in het Wijknieuws. Ook willen wij bekijken 
hoe er (meer) aandacht voor activiteiten van 
jeugd en ouderen op onze social media 
gegeven kan worden. 
Daarnaast willen wij proberen om een zo 
actueel mogelijke opzet te maken m.b.t. 
huisartsen, fysio, thuiszorg, etc. 

Lopende zaken Welzijn

Op dit moment staat er al aardig wat op onze 
website, maar mocht u aanvullingen/wijzigingen 
hebben of andere opmerkingen, laat u het ons 
dan vooral weten. Dit kan middels het contact-
formulier op de website of een telefoontje naar 
het secretariaat.

Ideeënbussen
Enige tijd geleden zijn er een drietal ideeënbus-
sen geplaatst, te weten één in het +Punt, één  
bij de flesseninname bij de AH en één bij de 
inpaktafel van de Dekamarkt. Behalve ideeën 
kunt u ons ook op deze manier van positieve 
feedback voorzien of ons vragen stellen.  
Het hoeft dus niet enkel een idee te zijn.

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 

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

Ik wil mij graag even aan u voorstellen. Ik ben Mary 
Verhoek-Mulder en woon sinds 2 oktober 2014 in de wijk 
Orden. Ik ben werkzaam geweest bij Gemeentepolitie 
Apeldoorn en het Zuiveringsschap Veluwe (later 
Waterschap Veluwe). Hierna ben ik 5 jaar secretaris 
geweest van de Cliëntenraad Via Reva (voorheen 

revalidatie centrum Kastanjehof). Na enkele jaren ‘niets’ 
gedaan te hebben heb ik 2½ jaar het secretariaat bij 
wijkraad Kerschoten verzorgd. Nu ik verhuisd ben, wil 
ik mij bij wijkraad Brink & Orden in gaan zetten voor de 
commissie Welzijn. Ik hoop met mijn inzet een bijdrage 
te kunnen leveren aan wijkraad Brink & Orden.

Nieuw commissielid Welzijn  Mary Verhoek-Mulder

Oliebollenkraam
Op dit moment hebben we van meerdere 
mensen het verzoek ontvangen voor een 
oliebollenkraam dan wel een markt op het 
winkelcentrum. Wij hebben navraag gedaan  
bij de gemeente, maar een markt en kraam 
buiten is op korte termijn niet mogelijk omdat  
de projectontwikkelaar/eigenaar de grond  
nog niet heeft overgedragen aan de gemeente.  
We praten dan al over de tweede helft van 
2015. Ook is de vraag over afvalbakken op het 
winkelcentrum bij de gemeente aangegeven.
Wij gaan ervoor en hopen u bij een activiteit 
een keer te mogen begroeten.

14 welzijn
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Grofweg zijn er op dit moment twee 
soorten zorg: WMO en AWBZ 
De WMO, Wet Maatschappelijke  
Ondersteuning, wordt betaald door de 
gemeente. De huishoudelijk medewerkster valt 
hieronder. De afgelopen jaren is er al steeds 
een beetje meer bezuinigd door steeds meer 
taken niet meer door de huishoudelijk mede-
werkster te laten doen. Denk bijvoorbeeld aan 
strijken en boodschappen doen. Ook wanneer 
er een gezonde partner of thuiswonende 
kinderen boven de 16 aanwezig waren, was het 
al zeer lastig - zo niet onmogelijk - om een 
indicatie te krijgen. Deze bezuinigingen worden 
voortgezet. Verder gaat de gemeente steeds 
kritischer kijken naar wat mensen nog wel 
kunnen. Er wordt ook gekeken of er mensen in 
de directe omgeving van de cliënt zijn die iets 
kunnen doen. De huishoudelijke hulp zal dan 
ook alleen nog maar ingezet gaan worden als 
het ECHT nodig is. Dit zorgt ervoor dat 
thuiszorg organisaties moeten krimpen met het 
personeel dat huishoudelijk werk doet. Immers, 
er komt minder werk. Dat kan dus betekenen dat 
u uw vaste hulp kwijtraakt. Ook als ze al jaren 
bij u komt en ook als ze een vast contract heeft. 

Individuele begeleiding
De AWBZ, Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten, loopt via het zorg kantoor. 
Onder de AWBZ valt de lijfelijke zorg, te 
weten de persoonlijke verzorging (bijvoor-
beeld wassen, kleden, steunkousen), de 
verpleging (stomazorg, injecteren, wondzorg 

15welzijn

Zuster, wat gaat er toch allemaal gebeuren 
binnen de zorg volgend jaar en wat ga ik 
daar van merken? 
Het is een vraag die ik regelmatig tijdens mijn 
werk als wijkverpleegkundige tegenkom. 
Mensen maken zich terecht zorgen om alle 
veranderingen die per 1 januari 2015 door-
gevoerd zijn. Blijven jullie nog wel komen? Hou 
ik wel mijn vertrouwde hulp in de huishouding? 
Vragen waar ik ook niet altijd direct een 
antwoord op weet. De kranten staan er vol 
mee: thuiszorgorganisaties die mensen moeten 
ontslaan, verzorgingshuizen die de deuren 
moeten sluiten, ik snap het wanneer u 
de bomen niet meer door het bos kunt zien. 
Daarom probeer ik het nu uit te leggen in 
niet-ambtenarentaal.

Veranderingen in de (thuis)zorg uitgelegd

e.d.) en de individuele begeleiding. Over 
de laatste kan ik vrij kort zijn, die gaat 
vanaf 1-1-2015 gefinancierd worden door 
de gemeente. De cliënten die hier gebruik 
van maken hebben hier al informatie over 
gehad en er zal nog meer informatie volgen.

Persoonlijke verzorging en verpleging
De persoonlijke verzorging en de verpleging 
gaan direct onder de zorgverzekeraars vallen. 
De verzekeraars sluiten contracten af met 
de thuiszorgorganisaties. Per regio is één 
verzekeraar verantwoordelijk voor die 
contracten. Dat contract is voorwaarde om 
zorg te mogen en kunnen verlenen. 
Stel: u krijgt zorg van Thuiszorg het Loo en 
Thuiszorg het Loo heeft geen contract met de 
verzekeraar van onze regio, dan betekent dat 
voor u dat Thuiszorg het Loo u geen zorg meer 
kan gaan leveren. Middels deze maatregelen 
probeert de overheid enerzijds de kosten van 
de zorg te verlagen en anderzijds het aantal 
thuiszorgorganisaties te verminderen.  

Indicatie
Voor de verzorging en verpleging heeft u een 
indicatie nodig. Voorheen liep dat via het CIZ, 
centraal indicatie-orgaan voor de zorg. In de 
nieuwe situatie gaat de wijkverpleegkundige 
deze indicatie stellen, waarbij er ook hier 
steeds kritischer gekeken zal gaan worden wat 
iemand nog zelf kan. 

van de regisserend wijkverpleegkundige

Dit artikel over de veranderingen in de 
(thuis)zorg is geschreven door Julia Boere. 
Julia is werkzaam als regisserend 
wijkverpleegkundige bij een thuiszorg-
organisatie binnen ons stadsdeel.

vervolg op pagina 16 ...
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Samen zorgen voor elkaar: www.Apeldoorn.nl/samen  

Zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren 
Krijgt u hulp op het gebied van jeugd? Dan heeft u vast vragen over 
alle veranderingen. Helaas zijn vragen over uw persoonlijke situatie op 
dit moment nog niet te beantwoorden. Wel heeft de gemeente zoveel 
mogelijk vragen en antwoorden over diverse onderwerpen op deze 
pagina staan. Lees ze gerust. Zodra er meer informatie is informeren 
wij u via deze website, het Apeldoorns Stadsblad en Twitter. 

Samen goed voor elkaar
Als je niet helemaal voor jezelf kunt zorgen, heb je mensen om je heen 
nodig. Misschien iemand die je helpt met de post, boodschappen doet 
of meegaat naar het ziekenhuis. Vroeger was dit vanzelfsprekend en de 
komende jaren moet dit weer normaler worden. 
Samen doen, dat is de toekomst!

Iedereen kan helpen. Ontdek wat jij kunt doen!
Veel inwoners van de gemeente Apeldoorn krijgen een steuntje in de 
rug van de overheid. Soms maar even, soms langdurig. Misschien door 
ondersteuning bij het verwerken van de dagelijkse post. Of met het 
opvoeden van de kinderen. Of bij het vinden van passend werk.
Vanaf 2015 gaat de gemeente veel van deze taken regelen. Maar de 
gemeente heeft daar veel minder geld voor. Daarom is het belangrijk 
om eerst te bekijken wat inwoners zelf kunnen regelen. Met hun familie, 
buren, vrienden en kennissen. Lukt dat niet, dan kunnen inwoners  
van Apeldoorn een beroep doen op de gemeente voor hulp of 
ondersteuning.

WMO standaard arbeidsovereenkomst
Op website van WMO wordt een standaard overeenkomst geplaatst 
m.b.t. het zelf inhuren en betalen van een huishoudelijke hulp.
De link is: http://svb.nl/Images/0426NT.pdf

Sociale activering 
Sociale activering is het uitvoeren van maatschappelijk nuttige 
activiteiten, die mogelijk een eerste stap naar werk betekenen. Sociale 
activering bij DaAr is met name voor mensen met GGZ-problematiek 
zoals psychische en psychosociale problematiek, een WGA-, Wajong- 
of Ziektewetuitkering. Sociale activering voeren wij uit in opdracht van 
het UWV WERKbedrijf in samenwerking met gemeenten. 

Dit traject is gericht op het opheffen van belemmeringen en het 
versterken van persoonlijke competenties om doorstroom naar een 
arbeidsmarktgericht traject mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is 

Voor 31 maart 2015 moeten alle lopende 
indicaties opnieuw gesteld gaan worden. 

Rol wijkteams wordt groter
Is het allemaal alleen maar negatief? Oh, nee 
hoor. De rol van de sociale wijkteams wordt 
groter, de zelfredzaamheid wordt groter, de 
kosten zullen dalen. Als het allemaal gaat 

lukken, heeft u één aanspreek persoon die er 
samen met u en uw naasten voor zorgt dat 
alles goed geregeld is en dat u op een 
verantwoorde wijze langer thuis kunt blijven 
wonen. Er moet nog heel veel werk verzet 
worden door alle betrokken partijen! 

Ik hoop dat deze uitleg u wat meer duidelijk-
heid heeft kunnen geven over de veranderingen 
die op stapel staan. Het is slechts een beknopte 

samenvatting van de aanstaande veranderin-
gen. Ook binnen de zorginstellingen gaan 
zaken veranderen. Het is voor u goed om te 
weten dat de zorgverlenende instanties een 
verplichting hebben om u te informeren! 
Heeft u nog vragen, schroom dan ook niet om 
contact op te nemen met uw contactpersoon!

veranderingen in de (thuis)zorg uitgelegd

... vervolg van pagina 15

Veranderingen op de website kunt u zien aan de datum die onder 
het onderwerp staat. In het najaar krijgt u van de gemeente een 
brief met algemene informatie. Hierin staat ook of en op welk 
moment contact met u wordt opgenomen om over uw eigen situatie 
in gesprek te gaan. 

maatschappelijke participatie te verhogen en een sociaal isolement 
te doorbreken. Veelal wordt bij DaAr hierbij het opdoen van werk-
ervaring als middel ingezet.

Ritme, regelmaat en arbeidsgewenning
Sociale activering stimuleert mensen met een beperking om actief mee 
te doen en dat resulteert in de beste kansen voor een plek op de 
arbeidsmarkt. Het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning 
helpt om weer aansluiting met de arbeidsmarkt te krijgen. 

Het voornaamste doel is dat de men weer participeert in de samenle-
ving. Verder is het belangrijk dat, door het opheffen van belemmerin-
gen en het inzicht verkrijgen in en versterken van competenties en 
zelfvertrouwen, de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint. Doel is een 
vervolgtraject gericht op werk. Als dit gedurende het traject niet 
haalbaar blijkt, wordt de kandidaat begeleid naar een passend  
(hoogst haalbaar) alternatief.

Behandelondersteuning 
DaAr verzorgt trajecten voor behandelondersteuning, sociale 
activering en betaalde arbeidsparticipatie van mensen met psychiatri-
sche problematiek tijdens en na behandeling. Wij doen dat in opdracht 
van behandelaren van GGNet, werkgevers in het kader van een eerste 
of tweede spoortraject en uitkerende instanties als gemeenten en 
UWV.

Re-integratie 
Als een zieke medewerker weer snel aan de slag kan is iedereen 
daarmee gebaat. Re-integratie biedt hierin mogelijkheden door middel 
van aangepast werk of een andere functie. Werkgever en werknemer 
zijn namelijk volgens de wet beiden verantwoordelijk voor dit eerste 
spoor. Mocht dit niet lukken? Passend werk bij een andere werkgever 
wordt dan ingezet als mogelijkheid in het tweede spoor dat wordt 
bewandeld.

http://www.daar-ggnet.nl/
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De buurt, uw omgeving, vrienden en familie zijn uw netwerk. 
De veranderingen in de wereld van welzijn en zorg vragen u om 
vooral ook gebruik te maken van dit netwerk als u het even niet 
meer zelf redt. 

Uw welzijnsnetwerk in de buurt

Het is en blijft natuurlijk zo dat wanneer u geen 
of een klein netwerk heeft, u altijd steun kunt 
krijgen om u weer op gang te helpen. 
In complexe gevallen is daar natuurlijk professio-
nele hulp voor beschikbaar. U kunt echter ook 
gebruik maken van allerlei voorzieningen in de 
buurt of vrijwilligers die bij allerlei zaken kunnen 
helpen. In Apeldoorn vindt u per wijk een 
netwerk van professionals en vrijwilligers die  
u kunt benaderen. Wij noemen dit het welzijns-
netwerk.
Dit welzijnsnetwerk bestaat uit diverse professio-
nals, zoals maatschappelijk werkers, kinderwerk, 
ouderenadviseurs, een buurtregisseur, vrijwilli-
gersondersteuners en jongerenwerkers.  
Zij hebben contact met bijvoorbeeld huismees-
ters, wijkagenten, scholen, verenigingen, kerken, 
wijkraden en vele vrijwilligers in de buurt. Samen 
kunnen zij veel betekenen voor mensen die even 
vastlopen, of in de problemen raken. We zullen 
altijd eerst met u kijken wat u zelf kunt doen om 
oplossingen te vinden en proberen vervolgens 
ook uw netwerk of het netwerk in de buurt hierbij 
te betrekken. 
Wij ondersteunen en faciliteren ook allerlei 
initiatieven die bewoners van de wijk zelf willen 
nemen. Er zijn bijvoorbeeld buurtpreventieteams, 

veranderingen in zorg en welzijn

burendagen, schoonmaakacties, buurtmoestuinen, 
kindervakantiespeldagen, en nog veel meer 
activiteiten die bewoners zelf willen organiseren. 
Het welzijnsnetwerk kan u dan op weg helpen en 
ervoor zorgen dat het lukt om uw buurt leefbaar en 
plezierig te maken. 

Wij doen dit omdat dit ook weer bijdraagt aan een 
buurt waarin mensen sneller geneigd zijn elkaar te 
helpen en samen een oogje in het zeil houden voor 
als iemand buiten de boot valt.

U kunt met ons contact zoeken via: 
Stimenz (voorheen Wisselwerk en MD-Veluwe) 
T 088 784 64 64 (algemene nummer) 

Buurtregisseur Apeldoorn NW
Jan van Eijk
M 06 526 34 773
E j.vaneijk@stimenz.nl 

Ook kunt u in uw wijk terecht bij diverse informatiepunten of 
plekken waar u meer te weten kunt komen over verschillende 
onderwerpen en/of problemen. U kunt deze vinden in de 
Ontmoetingspunten www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl en bij 
de CJG’s www.cjgapeldoorn.nl 

Uw wijkraad zet nieuwe informatie ook op haar website, dus 
houdt u de pagina ‘Welzijn’ en ‘laatste nieuws’ in de gaten 
op www.wijkraadbrinkenorden.nl
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Gezondheidscentrum De Orderbron 
in aanbouw

Meerdere zorgvoorzieningen onder één dak. Dat is De Orderbron, 
centrum voor gezondheid. Waar eerder de Dekamarkt in de wijk 
Orden aan het Ordenplein te vinden was, wordt nu gebouwd aan  
het gezondheidscentrum waar vijf huisartsenpraktijken, een 
apotheek, een fysiotherapie- en een oefentherapiepraktijk deel 
van uit gaan maken. De oplevering is in het voorjaar van 2015.

Met de start van De Orderbron komt een 
samenwerking tot stand tussen de volgende 
zorgverleners: fysiotherapiepraktijk FysioNU, 
oefentherapiepraktijk BeweegBeter, SAL 
Apotheek Orden, huisartsenpraktijk Van Es, 
huisartsenpraktijk Ter Hart en Maarschalk, 
huisartsenpraktijk Ühl-Jonker, huisartsenpraktijk 
Berghout en huisartsenpraktijk Ibrahimovi-Savi. 
Door samen te werken worden de continuïteit 
en kwaliteit van de zorg gewaarborgd. 

Bij afwezigheid van de eigen huisarts kan 
binnen het gezondheidscentrum een andere 

huisarts bezocht worden, de patiëntengegevens 
zijn aanwezig. Een recept voor een medicijn 
kan eenvoudig naar de inpandige apotheek. 
Ook een verwijzing voor fysio- of oefen-
therapie kan intern. Uiteraard geldt geen 
verplichting voor de intern geboden zorg. 

Het nieuwe gezondheidscentrum is ruim 
opgezet met een gezamenlijke wachtruimte 
voor een bezoek aan de huisartsen. Er zijn 
meerdere onderzoeksruimten en het gebouw 
wordt voorzien van nieuwe faciliteiten. Voor 
wie al nieuwsgierig is: een plattegrond van het 
gezondheidscentrum hangt bij de ingang van 
SAL Apotheek Orden.

De Open dag is op zaterdag 28 maart 
tussen 11.00 en 15.00 uur, u bent van 
harte welkom!
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In natuurgebieden in binnen- en buitenland zijn vele voorbeelden 
van riviertjes te vinden, soms heerlijk naar beneden kletterend.  
In Apeldoorn ligt deze gewoon naast de huizen in Orden.  
Omdat het project zijn voltooiing nadert, wordt het tijd voor 
een overzicht.

Orden wordt 
sprengen- en bekenparadijs

De laatste jaren is er veel veranderd in Orden, 
bijna alle sprengen zijn bovengronds gebracht 
en lopen nu duidelijk zichtbaar langs de vele 
straten in Orden of kruisen deze. De financiële 
situatie van de gemeente heeft de plannen 
vertraagd, maar de vorderingen zijn goed 
zichtbaar. Hoe staat het er nu voor?

Driehuizerspreng 
De Driehuizerspreng op het voormalig 
Spartaterrein is omgeleid langs Sparta Luce en 
vormt een groene bloemenzee, zeker sinds er 
vorig jaar langs de PWA-laan een kaal grasveld 
is omgetoverd tot een kleurrijk, wild bloemen-
bed vol rode papavers, blauwe chicorei, etc. 

Bij de Mesdagstraat is een prachtige kinder-
speelplek ingericht samen met de buurtkinderen. 
Water en zand, wat wil een kind nog meer?
Het resultaat mag er zijn. Loop er maar eens 
langs. 

Beek in het Orderveen en Rode Beek
Tenslotte de Beek in het Orderveen. Deze 
wordt samen met de Rode beek aangepakt. 

1

Driehuizerspreng bij Sparta Luce

Waterbronprk

Orderbeek 
De Orderbeek heeft de Frans van Mierisstraat 
en de Zanderijweg weer een landelijke 
uitstraling gegeven. Er zijn wel veel bruggetjes 
gekomen, maar dat is de prijs voor een beek in 
de stad. Iedere bewoner wil bereikbaar blijven. 
Het ziet er nu allemaal nog kaal uit, maar als 
alle wilde bloemen gaan bloeien, wordt het een 
groene oase. Een mooie plek voor vlinders en 
libellen. Voorlopig nog even geen water in de 
beek. Eerst moet de verontreiniging worden 
verwijderd bij de Laan van Spitsbergen. 

Orderbeek 

Foto’s met dank aan Anja Baas en Remco Strikwerda

vervolg op pagina 22 ...
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Orden wordt sprengen- en bekenparadijs

... vervolg van pagina 21

Vroeger liep ik met mijn zoontjes, (alweer een 
tijdje geleden, de oudste is net 31 geworden) 
vaak vanaf het Waterbronpark richting de 
Govert Flinckstraat. Een heerlijk speels gebied 
met spannende glibberige paadjes. Natuurlijk 
altijd de laarzen mee, want het pad stond vaak 
onder water. Mijn jongste zoon had een 
vriendinnetje aan de Govert Flinckstraat met de 
beek in de achtertuin. Een prachtige speelplek. 

Vlak bij de Pieter de Hoochlaan liggen twee 
mooie sprengenkoppen verscholen. Deze 
worden weer zichtbaar gemaakt. Het mooie 
initiatief van de boomgaard wordt nu in de 
plannen ingepast inclusief het schapenweitje. 
Het schone water uit de beek werd ooit 
gebruikt door de papierindustrie. Dat levert nu 
nog wat vertraging op. Het failliete Favini 
(Europaweg) is nog steeds eigenaar van de 
grond en dus kan de gemeente er niet volop 
aan de slag. 

Iedereen tevreden? Al lopend langs de 
sprengen en beken hoor ik wisselende reacties. 
Meer natuur in de stad wordt altijd gewaar-
deerd. Zeker als straks de vlinders, vogels, etc. 
deze wegen voor de natuur weten te vinden en 
de stad in kunnen. Er is wel kritiek op de kosten. 
Natuurlijk kost dit een hoop geld. Doordat de 
regenwaterafvoer van de huizen op de beek 
wordt aangesloten, is er echter geen extra 
investering nodig voor een overstortvijver bij 
heftige regenval. Ook de vele bruggetjes 
worden niet door iedereen gewaardeerd. 
Zeker nu, omdat het in de winter nog zo kaal is. 
Maar ik weet zeker dat straks als alles weer 
gegroeid is, iedereen blij is met de vernieuwing. 
Bewoners van andere wijken zijn best jaloers 
op zo veel groen in Orden.

De Gemeente organiseerde informatieavonden 
om ieder te laten zien wat er gaat gebeuren. 

Daar kwamen veel mensen op af met heel veel 
vragen. Groen leeft dus. Bewoners kunnen 
meedenken met de plannen en dat levert veel 
moois op. 

2015 lijkt me een mooi jaar voor een paar 
excursies door deze nieuwe natuur. Wil je niets 
missen, meld je dan aan voor de digitale 
nieuwsbrief van de wijkraad. 

Beken of sprengen? Wat is nu wat?
Een beek is een (kleine) waterloop van 
natuurlijke oorsprong. Een spreng is een door 
de mens gegraven waterloop, gevoed door 
sprengenkop(pen). Ook de sprengenkop wordt 
meestal ingegraven.
De termen beek en spreng worden vaak door 
elkaar gebruikt. Natuurlijke beken zijn er op de 
Veluwe nauwelijks, bijv. een kwelbeek als de 
Egelbeek in Vaassen. Beken van natuurlijke 
oorsprong, als de Oude beek (Beekbergen) of 
Hierdense beek, zijn in het verleden deels 
vergraven en ‘opgeleid’ om dienst te doen voor 
de aandrijving van watermolens. Tal van 
duidelijke sprengen worden toch aangeduid 
met een beeknaam, bijv. Beek in het Orderveen, 
Schoolbeek (Ugchelen). 
De ‘beken’ in Orden zijn allemaal sprengen-
beken. Terug naar de bron zul je altijd één of 
meer sprengenkoppen vinden. Loop maar eens 
stroomopwaaarts.

Rode Beek

Driehuizerspreng 
gaat bovengronds

Op 26 januari 2015 werd de wijkraad door de 
gemeente bijgepraat over de plannen om de 
Driehuizerspreng bovengronds te brengen. 

Door het hoogteverschil onderweg worden er 
vistrappen aangelegd. De bestaande bomen 
aan de Prins Willem Alexanderlaan blijven 
grotendeels staan. Ter hoogte van de woningen 
worden duikers aangelegd en bij de fietspaden 
van de Beatrixlaan komen twee eenvoudige 
bruggen. Wel zal een deel van het fietspad 
langs de Prins Willem Alexanderlaan moeten 
worden verlegd. Dit jaar wordt het plan verder 
uitgewerkt en aanbesteed. Begin 2016 wordt 
het werk uitgevoerd. De aan te leggen bermen 

worden ingezaaid met kruiden. Rond de nog 
te bouwen woningen aan het toekomstige 
Spartahof zal een minimale strook van 15 meter 
rond de spreng vrij blijven. Het waterschap en 
de gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de spreng. Ook wordt 
in de toekomst het uitlaten van honden aan 
beide zijden van de spreng verboden.  
Het terrein wordt als het ware als een 
natuurgebied bestempeld. De wijkraad blijft 
betrokken bij de verdere ontwikkeling. 

De bron van deze spreng ontspringt aan de 
Zanderijweg en vervolgens loopt deze met een 
wijde boog om het appartementencomplex 
Sparta Luce. Via een duiker in de Driehuizer-
weg loopt de spreng bovengronds achter een 
aantal woningen langs en verdwijnt dan in het 
riool. In de toekomst komt de spreng evenwijdig 
aan de Bronweekhof te lopen, maakt een bocht 
van 90 graden en gaat in de berm van de Prins 
Willem Alexanderlaan richting het centrum. 
Daar wordt de spreng aan De Grift gekoppeld. 

groen & kunst22
150216 WR Wijknieuws nr1-2015-jrg24.indd   22 06-03-15   17:02



23groen en kunst

Explosie van wandelroutes 
in Apeldoorn en ook in Orden

De in Apeldoorn geplande wandelroutes

leef langer en gezonder door vaker te wandelen

Wandelen, wie doet dat nu niet? De één 
loopt een straatje om, de ander een hele 
dag of zelfs weken/maanden aan één, 
zoals naar Santiago. Rondom Apeldoorn 
valt er al heel wat te wandelen. 

Er lopen een paar lange-afstandspaden aan de 
zuid- en de westkant. In het landelijk gebied 
komen steeds meer ommetjes/klompenpaden 
(laatste telg: kopermolenpad bij Wissel) en 
natuurlijk kan je ook zonder route lekker 
wandelen. Bijvoorbeeld langs de spoorlijn naar 
het station en het Orderbos en park Berg & Bos 
zijn op loopafstand. En nu komt daar Stad-te-
Voet® bij.

Stad-te-Voet®  is een initiatief van Stichting 
Wandelnet. Zij maken het mogelijk om dicht bij 
huis te kunnen wandelen in rust en ruimte.  
Er wordt gewerkt aan een netwerk van 9 paden 
vanuit een treinstation. De routes gaan door de 
woonwijken heen de natuur in en kruisen daar 
een bestaand pad. In diverse steden is dit al 
gerealiseerd.

De paden zijn te gebruiken voor lange-
afstands wandelaars, die via een leuke route 
de stad in kunnen. Maar natuurlijk ook om van 
huis naar het station te lopen of voor een 
ommetje vanuit huis. Bovenstaande afbeelding 
laat de geplande routes zien in Apeldoorn.
In Apeldoorn West komen twee paden:

Ook bij o.a. dementie, diabetes en depressie 
werkt wandelen helend. Na zo’n lekkere 
boswandeling voel je je vaak weer kiplekker. 
De lastigste stap is om letterlijk de schoenen 
aan te trekken en op pad te gaan. Succes 
daarbij!

Hoe staat het er nu voor?
De routes zijn globaal uitgezet door Bram de 
Bruin en Maaike Verbeek. Momenteel heb ik 
een kleine werkgroep gevormd met één 
vrijwilliger vanuit Wandelnet en één van het 
IVN. Wij gaan de routes verkennen en 
beschrijven. De gemeente en Wandelnet 
zorgen voor de financiën en het oplossen van 
knelpunten. Het zal nog wel even duren 
voordat het plan gereed is, maar... zodra er een 
eerste routebeschrijving is, zullen we deze op 
de website zetten en bekend maken via de 
digitale nieuwsbrief. Kunt u niet wachten, bel  
of mail met Bob van Dongen, cie Groen en 
Kunst.

Wandeling gezocht?
Op www.wandelnet.nl kunt u veel leuke en 
mooie wandelingen vinden. Voer stad of dorp 
in en de routes worden getoond. Download 
daarna de beschrijving en/of het gpx-bestand 
voor smartphone of ander gps-apparaat. 
Veel plezier!

Driehuizerspreng 
gaat bovengronds

1.  Berg en Bos-route: Apeldoorn Station 
- Berg en Bos - Amerfoortseweg Echoput 
8 km 

Deze route gaat door het Amaliapark en park 
Berg en Bos via een nieuwe ingang bij de spren-
genvallei naast AGOVV. De sprengenvallei 
wordt flink opgeknapt en het pad aan de 
oostkant komt te vervallen. Vervolgens door 
het Kroondomein naar de bushalte Echoput aan 
de Amersfoortseweg. De route sluit aan op het 
Maarten van Rossumpad en het Veluwe 
Zwerfpad. 

2.  Orderbos-route: Apeldoorn Station 
- Orden - Orderbos - Europaweg 
(Ugchelen) 9 km

Deze loopt zoveel mogelijk langs het spoor o.a. 
via de Grift en gaat na het winkelcentrum het 
Orderbos in. Via de sprengenkoppen van de 
Orderbeek en de kleine spoorovergang voor 
wandelaars door het Willemsbos naar de 
bushalte bij de Hoog Buurloseweg. De route 
sluit aan op het Maarten van Rossumpad

Win-win situatie
Wandelen is fijn en ontspannend. Meer 
bewe gen in deze tijd van autorijden en zittende 
banen, is letterlijk van levensbelang en goed 
voor lichaam en geest. Recent onderzoek laat 
dat ook zien. Twintig minuten wandelen per 
week zorgt voor een aantal jaren langer leven. 
Dat is echt een WIN-WIN-situatie. 
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In het weekend van 19 en 20 september wordt dit jaar alweer voor de vijfde keer een 
Kunst- en Hobbyroute in de wijk Brink en Orden georganiseerd. Ook dit jaar is er weer ons 
uiterste best gedaan om een bijzondere, verrassende en unieke kunstroute samen te 
stellen. Er zullen zo’n veertig deelnemers, verdeeld over ongeveer 15 adressen in de wijk, 
hun kunsten tentoonstellen; van schilderkunst tot boekbindkunst en van beeldhouwwerk 
tot bloemsierkunst. U bent van harte uitgenodigd om bij mensen thuis een kijkje in de 
‘keuken’ te nemen. Kom kijken en laat u verrassen door de creativiteit in uw buurt!

Kunst- en Hobbyroute Brink en Orden

Kunst in de wijk

Cécile was als klein meisje altijd al in de weer met kleur- en tekenpotlood of aan het 
kliederen met verf. Ze had het niet van een vreemde. Ook haar vader maakte olieverf-
schilderijen. Helaas vroeg overleden, maar de nagelaten olieverf was voor haar een  
bron van inspiratie. 

Ze ging naar de Kunstacademie, waar ze de 
lerarenopleiding volgde. Daar bleek ze ook 
een vak als wiskunde te krijgen, want ja, 
perspectief tekenen moest wiskundig berekend 
worden… Dat lag haar wat minder en ze 
verliet vroegtijdig de academie. Toch heeft  
ze geen spijt van die periode, ze heeft er veel 
geleerd over kleuren.
Eenmaal getrouwd en kinderen gekregen, 
raakte het schilderen op de achtergrond.  
Maar toen de kinderen wat groter werden, is 
ze weer enthousiast aan het schilderen gegaan. 
Ze volgde bij diverse kunstenaars met name 
lessen in de techniek van het aquarelleren. 

Eenmaal in de week, op dinsdagavond, wordt 
er in huize Heijke geschilderd door een 
groepje vrijetijdsschilders in de leeftijd van 20 
tot 70 jaar. Ieder trekt zijn eigen plan, heeft zijn  
of haar eigen sterke punten, waar de anderen 
weer van kunnen leren. Zo stimuleer je elkaar 
om verder te kunnen ontwikkelen.
Wat doen ze met hun schilderwerken? 
Natuurlijk staat er het een en ander op zolder, 
maar de meeste werken gaan naar familie en 
vrienden, of worden opgehangen in hun eigen 
huis uiteraard. Soms wordt er in opdracht 
gewerkt. En natuurlijk doen ze mee aan de 
Kunstroute in Orden, die eenmaal per twee jaar 
wordt georganiseerd. Dan wordt er nog wel 
eens wat verkocht. 
Op de vraag of ze weer eens op les willen, 
aarzelen ze beiden. Enerzijds leer je daar weer 
nieuwe dingen van. Zoals Cécile wel met pastel 
zou willen leren werken en nóg beter de 
portretten van haar kleinkinderen zou willen 
schilderen. Maar ach, ze hebben er op deze 
manier al zoveel plezier in!

het echtpaar Heijke, vrijetijdskunstenaars in Orden

Ook bij Herman zat het er al vroeg in. Later, op 
de Pabo, kon hij zich verder uitleven. Als jonge 
vader heeft bij hem ook een tijdje de energie 
en tijd ontbroken om te schilderen. Maar nu, 
met zijn pensioen niet meer ver weg, hoopt hij 
nog heel veel werken te maken. 
Herman schildert in olieverf en is een ‘fijnschil-
der’. Vakantieherinneringen zijn voor hem een 
inspiratiebron. Op dit moment hangt er in de 
kamer een zeegezicht naar aanleiding van een 
vakantie in Noordwijk. Het is voor hem de kunst 
om dat zo realistisch mogelijk weer te geven, 
het licht goed te ‘vangen’ en de golven te laten 
rollen.

groen & kunst24

Cécile Heijke met een van haar werken

Herman Heijke, fijnschilder
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Weetjes over asbest

asbest in uw woning of bijgebouw?

Het meeste nog aanwezige asbest zit in gebouwen van 
voor 1994. Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit 
in ander materiaal. Het vormt pas een risico voor de 
gezondheid als asbestvezels vrij kunnen komen. 
Bijvoorbeeld bij asbestverwijdering. 

Wie gaat verbouwen of slopen moet in veel gevallen laten 
inventariseren waar het asbest zit. En dit laten verwijderen 
door een gecertificeerd bedrijf.

Gevaar van asbest
Asbest is levensgevaarlijk als asbestvezels vrijkomen en u deze 
inademt. Dit kan gebeuren als asbest in slechte staat verkeert 
of als het ondeskundig wordt verwijderd. 

Hechtgebonden en losgebonden asbest
Er zijn twee soorten asbest: hechtgebonden en losgebonden 
asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig 
vast in het materiaal. Is het materiaal in goede staat en wordt 
het niet bewerkt of gesloopt? Dan is de kans klein dat er vezels 
in de lucht komen en schade veroorzaken. Bij losgebonden 
asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal.  
De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de 
gezondheidsrisico’s veel groter. Losgebonden asbest is sinds 
1983 nauwelijks meer gebruikt.

Huurder of eigenaar
Bent u eigenaar van de woning, dan bent u verantwoordelijk 
voor het asbest en een eventuele verwijdering hiervan. Heeft 
u een huurwoning, dan is de verhuurder verantwoordelijk voor 
het asbest.

Zorgvuldige verwijdering
Bij verwijdering van asbest bij bijvoorbeeld sloop is het 
belangrijk dat het zich niet verspreidt. Dus boren, zagen of 
breken, enz. van asbestplaten of iets dergelijks is uit den boze. 

Dit is in uw eigen belang, maar ook in dat van uw buren.
Ook dient u zich ervan bewust te zijn dat asbest op den duur 
niet vanzelf verdwijnt. Dus jaren later kan bijvoorbeeld bij 
verkoop van uw woning nog asbest in uw tuin worden 
aangetroffen en dat kan een behoorlijk probleem opleveren. 
Dus het is in ieders belang dat te verwijderen asbest zorgvul-
dig wordt verwijderd en ingepakt. Het is voor u en uw buren 
zeer belangrijk dat eerst naar de zorgvuldige verwijdering 
wordt gekeken en niet op kosten wordt bezuinigd. 

Meer weten ?
Meer informatie kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/asbest en op www.apeldoorn.nl onder 
omgevingsvergunning-slopen. Ook kunt u bellen naar de 
gemeente voor nadere informatie (balie Omgevingsloket: 
14055). De gemeente zal uw vragen graag beantwoorden en 
u vertellen hoe het zit met het indienen van een aanvraag of 
melding. 

Asbest is gevaarlijk voor u en uw buren,  
vooral als u het gaat slopen of breken.

Een brokje asbest waarvan de gevaarlijke vezels gemakkelijk vrij kunnen komen.
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Het nieuwe bestemmingsplan 

voor Brink en Orden

kansen voor verbetering

Tegelijkertijd maakt de gemeente een beeld-
kwaliteitsplan voor dit gebied. Deze plannen 
bevatten de visie op de inrichting en kwaliteit
van de wijk. Het herzien van het bestemmings-
plan biedt kansen om de kwaliteit van de plek 
waar u woont of werkt te verbeteren. Het is 
een goed moment om met de gemeente uw 
plannen met betrekking tot uw huis of kavel te 
bespreken. Past het in het nieuwe bestemmings-
plan? Welke randvoorwaarden worden per 
kavel gesteld? In het beeldkwaliteitsplan staat 
het welstandskader. Dit zijn de regels waaraan 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aanvragen 
voor de omgevingsvergunning toetst. U kunt er 
ook praktische handreikingen vinden over de 
wijze waarop u de kwaliteit van uw omgeving 
kan versterken.

bouwen en wonen 27

Zoals u weet werkt de gemeente 
Apeldoorn sinds 2013 samen met de 
wijkraad, de bewoners en de ondernemers 
aan een nieuw Bestemmingsplan voor 
Brink en Orden. 

De resultaten van de nieuwe aanpak in de vorm 
van het Concept Bestemmingsplan en Beeld-
kwaliteitsplan werden tijdens de inloopbijeen-
komst op 19 januari 2015 door de gemeente-
ambtenaren toegelicht. De opkomst was groot. 
Er kwamen rond 250 mensen met vragen over 
eigen kavel, de nieuwe ontwikkelingen met 
betrekking tot het Spartaterrein. De woning-
stichting ‘Ons Huis’ was er aanwezig om de 
plannen toe te lichten. 
Volgens het bestemmingsplan komen er zestig 
woningen. Het stedenbouwkundig plan staat 
niet vast en wordt door de projectontwikkelaar 
in samenspraak met de gemeente ontwikkeld. 
Ook CPO Groenewoud, dat levensloop-
bestendige bungalows op het terrein tussen de 
Waterloseweg en de Prins Willem Alexander-
laan ontwikkelt, liet mooie plannen zien. 
Het ontwerp van de plattegronden en de 
gevelaanzichten van de woningen is gereed. 
Men verwacht dat de woningen in de zomer 
2016 opgeleverd worden.

Flinke opkomst tijdens de inloopbijeenkomst

Van C1000 naar AH

Op woensdag 4 maart om 10.00 uur is de 
nieuwe Albert Heijn (AH) op de hoek van 
de Schapendoesweg met de Asselsestraat 
geopend. Daaraan voorafgaand heeft 
een intensieve verbouwingsoperatie en  
herinrichting plaatsgevonden.

gekomen. U kan nu in AH bijvoorbeeld gebak 
van bakkerij Maassen kopen. Aan de buiten-
zijde van het supermarktgebouw is ook het 
nodige veranderd. De wand aan de parkeer-
plaatszijde en de wand aan de Schapen-
doeswegzijde zijn volledig vernieuwd.
Aan de parkeerplaatszijde is nu veel meer 

supermarkt opnieuw ingericht

openheid door het aanbrengen van glazen 
puien en het maken van de nieuwe ingang.  
Het metselwerk aan zowel de parkeer-
plaatszijde en de Schapendoeswegzijde is  
ook vernieuwd. Daarbij is dezelfde nieuwe 
steen gebruikt als van het nieuwe magazijn. 

Kortom, zowel aan de binnenzijde als aan de 
buitenzijde heeft zich een ware metamorfose 
voltrokken.

Wij feliciteren de manager en het winkel-
personeel met hun nieuwe ruimte en wij rekenen 
erop dat buurtbewoners de nieuwe supermarkt 
weten te vinden en er met genoegen hun 
bood schappen doen.

Eerst is naast de C1000 een nieuw magazijn 
gebouwd. Daarboven is kantoor- en  
personeelsruimte gemaakt. Ter plaatse  
van de voormalige C1000 is de winkelruimte 
vergroot van 1100 m2 naar 1800 m2. 
Naast ruimere winkel paden is het  
assortiment ook aanzienlijk vergroot.

Op woensdag 18 februari om 13.00 uur werd  
de C1000 gesloten. In de 2 weken daarna heeft 
zich er een grote operatie voltrokken. Vloeren 
en plafonds zijn vernieuwd. De supermarkt werd 
opnieuw ingericht. In de winkel zijn zelfscan-
kassa’s, een afhaalpunt van bol.com en een Gall 
& Gall slijterij gekomen. Daarnaast is er ruimte 
voor enkele bekende Apeldoornse bedrijven 
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inspiratieboek en naslagwerk voor Apeldoorners

Het dik Apeldoorns stadskookboek
Op 11 december 2014 was het zover: burgemeester John Berends 
heeft het dik Apeldoorns stadskookboek aan de stad aangeboden! 
Dit is de laatste in de reeks van de inspirerende boeken over het 
landschap en de Apeldoornse dorpen. Het is een mooi naslagwerk, 
bedoeld om inspiratie over de gebouwde omgeving op te doen en 
het bijzondere karakter van Apeldoorn te bewaken. 

Gaat u binnenkort aan de slag met uw huis of wilt u 
meer weten over het ontstaan en karakteristieken van 
uw wijk, dan is dit boek een uitstekende informatie-
bron. Er wordt per wijk aandacht gegeven aan de 
structuur, het karakter van de wijk, de stedenbouwkun-
dige elementen en de rol van het groene kader.
U kunt er ook veel voorbeelden, kaarten en tips voor 
de wijze van uitbreiden van uw huis of voor een slim 
kleurgebruik in terugvinden. 

De ruimtelijke opbouw van Brinkhorst en Driehuizen 
stamt uit de verstedelijking van de Apeldoornse Enk in 
de negentiende eeuw, toen kleine beleggers op een 
efficiënte wijze woningen ontwikkelden voor de 
middenstand en arbeiders. Er ontstond zo een zee van 
huisjes met daartussen kleine complexen met een heel 
andere invulling. De huisjes in Brinkhorst hebben een 
eigen gezicht en een rijkversierde gevel. 
Wilt u uw huis vergroten of verduurzamen zonder dat 
het zijn bouwkundige kwaliteit verliest? Blader dan 
door het Kookboek. 

Karakteristieke bouw Brink en Orden
Wat Orden karakteriseert is een zachte overgang van 
bos naar stad, van open naar dichter bebouwd en van 
oud naar nieuw. Omdat er hier zoveel verschillende 
bouwstijlen te vinden zijn, is het meer een mozaïek. 

Ieder fragment van Orden heeft eigen vorm, ritme en 
kleuren. Groen en afwerking zijn de verbindende 
elementen die veel aandacht van de gemeente en de 
bewoners verdienen. Hoe ga jij om met de tuin van 
de kopwoningen? Hoe ga jij om met overgangen 
tussen de huizen en straat? Wat verbindt al de 
rijtjeswoningen in de straat? Hoe kan jij daarop 
inspelen als je gaat verbouwen of schilderen?

Het dik Apeldoorns stadskookboek is onder andere 
te koop bij Nawijn en Polak, www.bol.com en bij 
uitgeverij de Blauwdruk. Komende maanden wordt er 
aandacht aan de uitrol van een digitale versie van 
het boek besteed. 

Burgemeester John Berebds met de 

auteurs en geïnterviewden.

Foto: Rob Voss ©

bouwen en wonen28

Burgemeester John Berends met Edward Stigter, programmadirecteur van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. Foto: Rob Voss ©

150216 WR Wijknieuws nr1-2015-jrg24.indd   28 06-03-15   17:02



29bouwen en wonen

van grootstedelijk denken jaren 60 tot leegstandsprobleem zonder visie

Westpointlocatie transformeert van kantoor 

naar supermarkt

Als 9-jarig jongetje verhuisde ik in 1973 met mijn moeder naar 
de Koning Lodewijklaan. Mijn moeder ging als verpleegkundige 
werken in het Julianaziekenhuis. Dat was het jaar dat de laatste 
trein van Apeldoorn naar Zwolle reisde en de spoorlijn werd 
opgeheven. Rond die periode werd ook officieel het Stadskantoor 
op de hoek Vosselmanstraat/Handelstraat geopend. Inmiddels 
zijn we ruim 40 jaar verder, is het Julianaziekenhuis gesloopt en 
zijn er serieuze plannen voor de Westpointlocatie. Wat weten we 
eigenlijk van dit gebouw? Westpoint in historisch perspectief.

Het huidige pand deed oorspronkelijke dienst als 
zogenaamd Stadskantoor van 1973 tot en met 1992. 
Voordat het gebouw er stond, had het wel wat 
voeten in aarde. Zo blijkt uit de historische annalen 
dat de gemeente al in 1947 een bouwlocatie aanwijst 
voor een nieuw gemeentehuis: het Beekpark. 

17 architecten
Het Stadskantoor was uiteindelijk een sterk afge-
slankte vorm van een oorspronkelijk gepland stadhuis 
geworden. Reeds in 1956 had de Leidse architect Van 
der Laan opdracht gekregen om een stadhuis voor 
Apeldoorn te bouwen, nadat 17 verschillende 
architecten vanaf 1947 zich met de stadhuisplannen 
hadden beziggehouden. Zijn eerste ontwerp omvatte 
twee kantoortorens, één van 32 meter hoogte voor 
de secretarie en één van 48 meter voor de gemeen-
telijke diensten. 

Avenue Europa
Dit plan geeft het toen heersende tijdsbeeld in 
Nederland goed weer. Apeldoorn moest ook mee in 
de vaart der volkeren; een ‘expanded town in a new 
region’ worden, zoals het toen werd genoemd.  
De huidige Vosselmanstraat was destijds al omge-
doopt tot ‘Avenue Europa’ en zou een vierbaansweg 
dwars door Apeldoorn worden. Uiteindelijk hakte het 
gemeentebestuur in 1969 de knoop door.  
Het pensioenfonds van de Rotterdamse haven zal op 
de hoek van de Badhuisweg en de Sprengenweg een 

acht verdiepingen tellend gebouw neerzetten, dat 
vervolgens door de gemeente voor twintig jaar 
gehuurd zal worden. Op 27 oktober 1972 wordt het 
gebouw officieel geopend. 

Stadskantoor 20 jaar
Eindelijk heeft Apeldoorn een kantoor dat zowel qua 
voorzieningen als qua uitstraling voldoet aan de 
eisen die gesteld mogen worden aan het stadhuis van 
een stad die zich op dat moment de op zeven na 
grootste van Nederland mag noemen. Ondertussen 
zijn door de ambitieuze grondaankopen de schulden 
van de gemeente echter hoog opgelopen. In 1992, 
wanneer de afgesproken periode van twintig jaar 
verstreken is, verlengt de gemeente de huur van het 
stadskantoor niet. Aan het Marktplein is inmiddels het 
nieuwe, huidige stadhuis verrezen. 

Belastingdienst
In 1993 wordt het pand volledig gestript en opnieuw 
ingericht als modern kantoorgebouw. Kosten: 20 
miljoen gulden. Het pand wordt vervolgens betrok-
ken door twee ICT-beheereenheden van de 
Belastingdienst. De officiële opening van het 
vernieuwde gebouw vond plaats in 1994 door Willem 
Duys, een goede vriend van vastgoedeigenaar Ton 
Westermeijer.  vervolg op pagina 30 ...
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Duys onthulde de groene neonletters ‘Westpoint’ 
boven de ingang van het gebouw.

Overlast
De omwonenden hebben in die periode twee keer 
overlast ervaren van het kantoorgebouw. De eerste 
keer betrof het de geluidsoverlast van de apparatuur 
op het dak van het gebouw. Met name in de zomer 
maakte de airco veel herrie. Als tweede parkeer-
overlast. Veel ambtenaren woonden namelijk niet in 
Apeldoorn en stalden hun auto’s in de omliggende 
straten. De gemeente heeft in die tijd ook het 
parkeervignet in de omliggende buurten ingevoerd.
Begin deze eeuw was de Belastingdienst met een 
grootscheepse modernisering van het kantoren-
complex aan de Kennedylaan bezig. Toen dat  
proces was afgerond, verhuisde de CBI in 2008 
naar Walterbosch en kwam Westpoint leeg te staan.  
Op dat moment brak ook de crisis uit en kwam, 
vrijwel gelijktijdig, Het Nieuwe Werken op.

Geen aandacht voor leegstand
In 2008 was Westermeijer de eigenaar van het pand. 
Dit vastgoedbedrijf ging in januari 2012 failliet 
waardoor het pand aan de hypotheekverstrekker  
de ING-bank verviel. In 2009 en 2010 hebben enkele 
kunstenaars de begane grond gehuurd. Daarna was 
het pand nog een paar keer slachtoffer van krakers. 
Sinds 2008 takelde dit ooit zo trotse gebouw 
langzamerhand steeds meer af. 

Als omwonende ben ik daarom in januari 2013 met  
het twitteraccount @HotelWestpoint gestart. Qua 
inhoud een combi van Fawlty Towers en een kritisch 
lokaal platform. Vanuit dit platform heb ik in februari 
2014, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, het 
initiatief genomen voor een petitie. Deze moest met 
name de politiek aanspreken om actiever te worden 
om leegstand terug te dringen. De petitie is door 
zo’n 65 omwonenden (Vosselmanstraat. Handelstraat, 
Beekpark, Sprengenweg en Badhuisweg)  

Westpointlocatie transformeert van kantoor naar supermarkt

... vervolg van 
pagina 29

ondertekend en in april 2014 bij de nieuwe gemeen-
teraad onder de aandacht gebracht. Feitelijk straten 
die in drie verschillende wijken liggen: Centrum, 
Sprengen en Brink & Orden.

Inmiddels lijkt het klimaat in Apeldoorn veranderd. 
Er is meer aandacht voor de ruimtelijke leefomgeving 
en leegstand wordt niet meer als een probleem 
gezien dat de vastgoedmarkt zelf maar moet 
oplossen. Leegstand raakt de veiligheid,  
leefomgeving en PR van de stad. Tegelijkertijd lijkt 
ook de markt langzamerhand weer kansen te zien  
om met verouderde panden aan de slag te gaan.  
Zo is begin december 2014 de gemeenteraad 
ingelicht over de plannen van het bedrijf BUN 
Holding om Westpoint te slopen en er een nieuw 
gebouw neer te zetten met een AH supermarkt. 
Ik blijf het met interesse volgen, u ook?

Robert van Vliet

Gebruikte bronnen: Links aan de Grift, CHiP-magazine 
en GeheugenvanApeldoorn.nl
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Het CPO-plan Groenewoud krijgt 
steeds meer gestalte

Samen met architect Arno Holleman van Architektengroep Gelderland uit Zelhem is CPO 
afgelopen maanden druk geweest met het maken van een schets- en voorlopig ontwerp 
van de huizen, waarbij voor een ieder een ontwerp is gemaakt waarin de individuele 
wensen voor de nieuwe huizen, levensloopbestendige energiezuinige bungalows met 
alle functies op de begane grond, zijn verwerkt.

Het is best een uitdaging om in zo’n project 12 
individueel ontworpen huizen als een collectief 
project tot stand te brengen en dat ook nog 
binnen het individuele budget te doen. Nu, in 
de afsluitende fase van het voorlopig ontwerp, 
lijkt dat aardig te lukken.

Een eerste indruk van het resultaat geeft 
bovenstaande vogelvluchtschets van het plan.
U ziet op de bijgaande schets (uitgaande van 
het voorlopig ontwerp) de nieuwe huizen aan 
wat voorlopig de Groenewoudsweg wordt 
genoemd. Op het stuk parallel aan de 
Waterloseweg komen drie groepjes van drie 
huizen. Op het korte stuk naar de PWA-laan 
staan dan nog één vrijstaand huis en een blokje 
van twee huizen. 
In de huidige ontwerpen hebben alle huizen een 
bovenbouw, die in een aantal gevallen in casco 
uitgevoerd wordt. Duidelijk is te zien dat alle 
huizen een eigen vorm hebben.
Een aantal zaken is nog niet verwerkt in deze 
schets. Zo is onlangs besloten dat de beneden-
verdieping uitgevoerd wordt in baksteen. 

Gekozen is voor een mix van kleuren, waarin 
de rode kleur - die ook op andere plaatsen in 
de wijk gebruikt wordt - de overhand heeft. 
Voor de opbouw zal voornamelijk gekozen 
worden voor een verticaal geplaatste antraciet 
metallic gekleurde dakpan. Ook kan plaatselijk 
stucwerk in een bijpassende kleur toegepast 
worden of, bij gevels die doorlopen vanuit de 
onderbouw, de bakstenen van de onderbouw. 
CPO denkt dat het straks een prachtig totaal-
beeld geeft.
Samen met de gemeente wordt veel aandacht 
besteed aan het inpassen van de bebouwing in 
het openbaar groen dat rondom het plan komt.

De doelstelling is om in het najaar van 2015 met 
de bouw te beginnen, na de afronding van de 
bestemmingsplanprocedure.

Voor informatie: 
secretariaat@cpogroenewoud.nl
t.a.v. Gerard Laks

collectief project aan de PWA-laan
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33verkeer

Apenheul
Wie kent de Apenheul niet? Deze fantasti-
sche dierentuin trekt elk jaar meer bezoe-
kers. Op zich prima voor de Apenheul en 
een goede promotie voor Apeldoorn. 
Helaas, de meeste bezoekers komen met 
de auto naar Apeldoorn. Dat betekent 
parkeeroverlast. 

Op de beide parkeerterreinen bij het park  
Berg & Bos kunnen 1600 auto’s een plek vinden. 
Komen er meer dan 1600 auto’s, dan wordt de 

J.C. Wilslaan voor het doorgaande verkeer 
afgesloten en wordt deze laan als parkeer-
ruimte ingezet. Deze afsluiting vond in 2014  
op 39 dagen plaats en dat is te veel. 
De Raad van State heeft dit vanaf heden 
verboden en derhalve moet men op zoek naar 
alternatieve parkeerruimte. Bij de afsluiting van 
de J.C. Wilslaan gaat het vertrekkende verkeer 
van de Apenheul via onze wijk naar de 
snelwegen. Het resultaat is dan een meer dan 
overvolle Laan van Spitsbergen en overlast in 
Orden. Daar heeft de wijkraad bezwaren 
tegen.

toeristische attractie veroorzaakt parkeeroverlast

De drie wijkraden (Berg & Bos, Brink & Orden 
en De Sprengen) overleggen samen met onze 
wijkmanager (Wim Bergink) en verkeersdeskun-
digen van de gemeente over een tijdelijke 
oplossing vanaf 1 april 2015 en een definitieve 
oplossing op langere termijn. In een goed 
gesprek zijn alle ‘voors en tegens’ van de 
verschillende oplossingen bekeken en er komt 
nu een Plan van Aanpak. Voorwaarde voor 
onze wijkraad is het open houden van de  
J.C. Wilslaan. Dit om het extra verkeer binnen 
onze wijk te weren. De wijkraad wacht op de 
definitieve oplossingen van de gemeente. 

Probleem fietspaden PWA-laan
De fietspaden langs de Prins Willem Alexander-
laan zijn tijdens spitsuren overvol en er wordt te 
veel in twee richtingen gereden, waar dit niet is 
toegestaan. Een aantal keren is tijdens controle 
door de politie een flink aantal boetes uitge- 
deeld omdat men in tegengestelde richting 
gebruik maakte van het fietspad.

De probleemfietspaden zijn vooral:
•  Tussen Weverstraat en Ritbroekstraat en 

vervolgens Ritbroekstraat en Beatrixlaan.
•  Tussen Waterloseweg en Beatrixlaan 

(hier gaat een tweerichtingsfietspad  
ineens over in een éénrichtingsfietspad).

•  Tussen Beatrixlaan en Blekersweg, beide 
richtingen. 

De problemen worden niet alleen veroorzaakt 
door de leerlingen van het Veluws College 
Cortenbosch maar ook door vele ouderen. 

Het Veluws College Cortenbosch telt ruim  
1200 leerlingen, waarvan het overgrote deel 
per fiets de school bezoekt. Bewoners van de  
Witte Wolken hebben goed uitzicht op o.a.  
het kruispunt Prins Willem Alexanderlaan en 
Beatrixlaan. Dagelijks worden vele bijna- 
ongelukken waargenomen.
De toegang voor fietsers vanaf dit kruispunt 
naar de ingang van de school nodigt uit om 
tegen het verkeer in te rijden, gebruik te maken 
van een voetgangerspad en een gedeelte moet 
men over de rijbaan fietsen. Het Veluws 
College Cortenbosch heeft ook een depen-
dance aan de Blekersweg in gebruik. Dagelijks 
vinden er ruim 1000 fietsbewegingen van 
leerlingen plaats tussen deze twee gebouwen. 
De fietspaden en oversteekpunten op de  
PWA-laan zijn daar niet voldoende voor 
ingericht. Inmiddels zijn de problemen met 
de gemeente besproken en hieraan wordt 

aandacht besteed. Men gaat bestuderen  
welke oplossingen hiervoor uitgevoerd  
kunnen worden.

Hekwerk aan Ritbroekstraat gaat open
Om de fietspaden richting centrum te ontlasten 
gaat het Veluws College Cortenbosch 
binnenkort de hekken aan de Ritbroekstraat 
openen voor de leerlingen. Leerlingen kunnen 
dan via de Fabrieksstraat richting centrum 
fietsen. Te verwachten is dat daardoor het 
fietspad tussen de Ritboekstraat en  
Weverstraat een stuk veiliger wordt.

Het hek van het Veluw College Cortenbosch
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oversteken binnen 12 seconden op de Laan van Spitsbergen

Oversteekplaats bij Mandala veilig?
De Laan van Spitsbergen maakt deel 
uit van de rondweg van Apeldoorn. 
Ter plaatse van Mandala is een oversteek-
plaats aangelegd met verkeerslichten, 
waarvan velen gebruik maken om hier de 
drukke verkeersweg veilig over te steken. 

Vooral vele jeugdige sporters die voor een 
training en/of wedstrijd het Sportpark 
Orderbos bezoeken maken hiervan gebruik, om 
op deze wijze de gevaarlijke kruising Laan van 
Spitsbergen - Asselsestraat te vermijden. 
Ook de bewoners van Mandala maken 
dankbaar gebruik van deze oversteekplaats 
op weg naar het winkelcentrum Orden.

Om veilig over te kunnen steken gebruikt de 
fietser de gele drukknop en de voetganger 
de zwarte drukknop. Wanneer één van deze 
knoppen bedient wordt, wordt na een korte 
periode groen licht gegeven om veilig over 
te steken. Het groene licht blijft 12 seconden 
branden en springt dan gelijk op rood. De 
fietsers zijn met 8 seconden aan de overkant. 
Voetgangers zijn binnen 12 seconden aan de 
overkant. 

Voor een aantal bewoners van Mandala is deze 
12 seconden te kort en deze bewoners moeten 
gebruik maken van het verkeerseiland in het 
midden van de ringweg. Als wijkraad kunnen wij 
ons voorstellen dat het voor de bewoners van 
Mandala minder prettig kan zijn om te midden 
van het langsrijden verkeer te moeten wachten. 

Bewoners van de Zanderijweg en de Frans van Mierisstraat e.o. zijn in december  
2014 per brief door de gemeente geïnformeerd dat de werkzaamheden een vertraging 
opgelopen hebben en het niet is toegestaan om op de bruggen te parkeren.

De wijkraad heeft bij de gemeente, mede 
op verzoek van de bewoners van Mandala 
hiervoor aandacht gevraagd en de volgende 
voorstellen aangegeven:
A:  Maak de beschikbare oversteektijd wat 

langer en laat het groene licht 5 seconden 
knipperen voordat het op rood springt.

B:  Maak de tijd voor het oversteken van fietsers 
(gele knop) 9 seconden en voor de voet-
gangers langer, bijvoorbeeld 18 seconden, 
liever nog 20 seconden. 

Het aantal keren dat deze oversteekplaats 
gebruikt wordt door fietsers is veel groter dan 
door voetgangers. Te verwachten is dat 
genoemde voorstellen de verkeersdoorstroom 
bevorderen. Dus minder rood licht voor het 
doorgaande verkeer op de ringweg.

Verkeerstechnisch schijnt een en ander lastig te 
zijn. Vanuit de gemeente is toegezegd dat in 
het voorjaar er een schouw van de situatie ter 
plaatse komt. Hierbij is uw wijkraad ook 
aanwezig.  

Orderbeek en het gebruik van de bruggen

De oorzaak van de vertraging is ontstaan toen 
er bodemverontreiniging werd aangetroffen 
tijdens de laatste graafwerkzaamheden, vlak bij 
de Laan van Spitsbergen. Hierover vindt u meer 
informatie elders in deze uitgave.

Over de Orderbeek zijn vele bruggen geplaatst 
waardoor de aanwonenden toegang hebben 
tot hun woning. Door het grote aantal bruggen 
ontstaat er een zeer speciaal beeld. Wanneer 
straks in het voorjaar door de nieuw geplante 

bomen en het gras de groene kleuren tevoor-
schijn komen, wordt het heel bijzonder. In de 
wijde omgeving is er volgens ons geen straat te 
vinden waar meer bruggen aanwezig zijn op 
zo’n kort stukje. Deze straten komen in aan- 
merking voor vermelding als toeristische 
trekpleister van Apeldoorn. Zo kennen we in 
Nieuw Zeeland de steilste straat ter wereld, 
met een helling van 30%, deze trekt veel 
toeristen.

De bruggen
De bruggen zijn inritten naar de woningen. 
Deze bruggen zijn eigendom van de gemeente 
Apeldoorn. De gemeente is verantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud van de bruggen. 
De bruggen zijn berekend op een maximale 
belasting van 3500 kg. Het gemiddelde gewicht 
van een luxe auto, middenklasser is al gauw 
1200 kg. Gezien de constructie van de brug is 
deze voldoende sterk om twee auto’s hierop te 
parkeren. Helaas, het is verboden om op of 

voor een inrit te parkeren. Dit is vastgelegd in 
RVV 1990-Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens, art. 24. Wanneer er geparkeerd 
wordt, wordt daardoor de doorgang/overgang 
ook belemmerd en dit kan hinderlijk werken 
voor anderen. 
Ons advies is natuurlijk: laten we voorkomen dat 
onze wijkagent handhavend zou moeten 
optreden. 

Het is niet de bedoeling dat er hier wordt geparkeerd 
omdat de bruggen tevens dienst doen als inrit.
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Gevaarlijke, ongewenste verkeersbewegingen 

op de Jachtlaan

Het laatste gedeelte van de Jachtlaan is, geheel volgens de 
tijdsplanning, vanaf de rotonde bij de Laan van Spitsbergen  
tot de spoorwegovergang ook voorzien van nieuw asfalt.  
Het regenwater wordt nu via infiltratiekolken en infiltratieputten 
ter plaatse in de bodem geïnfiltreerd. 

Helaas zijn er te veel automobilisten die deze 
nieuwe situatie als een hindernis ervaren en de 
normale verkeersregels niet nakomen. Ondanks 
dat er inmiddels diverse paaltjes en aanvullende 
verkeersborden zijn geplaatst ontstaan er nu 
regelmatig andere gevaarlijke situaties, die 
bewust door automobilisten gecreëerd worden. 
Als voorbeeld: op een donderdag tussen 16.00 
en 16.05 uur zijn de volgende situaties waar-
genomen: 
•  Auto vanuit de Johannes Bosboomstraat gaat 

linksaf over het fietspad en steekt vervolgens, 
tegen het verkeer in, voorbij het einde van de 
‘naald’, de Jachtlaan over richting rotonde 
Prins Willem Alexanderlaan.

•  Bestelauto vanuit de Blekersweg gaat linksaf 
richting spoorwegovergang en dendert over 
de betonranden van de ‘naald’.

•  Auto vanuit de Blekersweg gaat rechtsaf, 
keert op de Jachtlaan voorbij de ‘naald’ en 
gaat richting spoorwegovergang.

•  Auto vanaf de spoorwegovergang keert op 
de Jachtlaan voorbij de ‘naald’ en gaat 
vervolgens de Zanderijweg in.

De vastgestelde gevaarlijke verkeerssituaties 
zijn o.a.:
•  Schoolgaande kinderen ontwijken kerende 

auto’s, die op het fietspad gaan staan om te 

keren. Dit zijn veel jongeren die onderwijs 
volgen bij o.a. Cortenbosch, Christelijk 
Lyceum en Walterbosch. Zij gebruiken dit 
deel van de Jachtlaan om op school te komen. 
Dit betekent dat groepjes schoolkinderen om 
de auto’s heen moeten rijden over de rijbaan. 

Overlast voor buurtbewoners, o.a.:
•  Lichtinval van koplampen die door het keren 

recht in de woonkamers schijnen van de 
aanwonenden.

•  Geluidsoverlast door auto’s die in de 
grindbermen rijden en de voortuinen van de 
aanwonenden vernielen.

Deze verkeersbewegingen zijn de gehele dag 
frequent waarneembaar. Daarbij komt nog dat 
deze manoeuvres schade veroorzaken aan de 
juist vernieuwde fietspaden en grindbermen die 
niet hierop zijn berekend. Reparaties hiervoor 
waren alweer noodzakelijk.
Helaas hebben de wijkagenten nog weinig aan 
handhaving kunnen doen. Wanneer zij ter 
plaatse aanwezig zijn, worden bovenstaande 
overtredingen niet gemaakt. Wanneer er 
efficiënt, slimmer en vaker wordt gehandhaafd 
en men merkt dat er boetes uitgedeeld worden, 
zal dit fenomeen wel snel gaan afnemen.  
De wijkraad hoopt, dat dit signaal ook bij de 
politie opgepakt kan worden.

Tot slot: ook wordt ons medegedeeld dat hier 
automobilisten bij betrokken zijn, die of aan de 
Blekersweg wonen, of de Blekersweg als 
sluiproute nemen zoals men dat gewend was 
vanuit het verleden. Ons advies is: ga niet keren 
op de Jachtlaan, neem in het vervolg de route 
via de rotonde Jachtlaan-Prins Willem 
Alexanderlaan. Het voorkomt gevaarlijke 
situaties voor onze schoolkinderen, ergernis 
voor de aanwonenden en reparatiekosten aan 
fietspaden, etc. en een fikse boete voor de 
verkeerovertreding.

De ‘naald’ op de 
Jachtlaan bij de 
spoorwegovergang

Ook verbeterd zijn de fietspaden, op- en 
afritten, oversteekplaatsen en de verkeers-
drempels bij het kruispunt Asselsestraat-Jacht-
laan. Verder zijn er langs de Jachtlaan zoveel 
mogelijk extra parkeerplaatsen gerealiseerd. 
De werkzaamheden zijn in goede samenwerking 
tussen gemeente en wijkraad uitgevoerd door 
KWS-INFRA B.V. te Zwolle.

Het laatste gedeelte, tussen de rotonde Prins 
Willem Alexanderlaan en de spoorwegover-
gang, is eind oktober opgeleverd. Hier zijn ook 
extra parkeerplaatsen gerealiseerd waardoor 
er niet meer in de berm hoeft te worden 
geparkeerd. Direct bij de spoorwegovergang is 
tussen de twee rijbanen een verhoogde 
middenberm aangebracht, welke de ‘naald’ 
genoemd wordt. Hierdoor kan het verkeer 
vanuit de Blekersweg niet meer linksaf richting 
de overweg en het verkeer vanuit de 
Johannes Bosboomstraat en de Zanderijweg 
niet meer linksaf richting rotonde Prins Willem 
Alexanderlaan. In verband met de beperkte 
ruimte is het voor vrachtverkeer langer dan  
12 meter niet meer mogelijk om vanuit de 
Blekersweg de Jachtlaan op te rijden. Hiervoor 
zijn instructieborden en verbodsborden 
geplaatst voor het vrachtverkeer met bestem-
ming Koningslijn en Blekersweg. Deze aanpas-
singen waren noodzakelijk in verband met het 
treinverkeer, waardoor zeer gevaarlijke 
verkeerssituatie ter plaatse ontstonden.  
De nieuwe gewijzigde situatie is uitvoerig in 
overleg met de NS en Pro Rail tot stand 
gekomen. 

Er volgt vanaf nu een 
fikse boete wanneer u 

hier gaat keren
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Geachte 
wijkbewoners 
van Brink & 
Orden. 

Men heeft 
gevraagd of ik mij 
even aan u allen 
wilde voorstellen, 
dit omdat ik sinds 

enige tijd in de wijkraad bij de commissie 
Verkeer bezig ben. Mijn naam is Kor Flokstra en 
ik ben in 1956 op 1ste kerstdag geboren in de 
Parken en een aantal maanden later in de 
Rembrandtlaan komen wonen. Daar ben ik 
groot gebracht met mijn oudere zus maar toen 
werd Kerschoten gebouwd en verhuisden wij 
naar deze nieuwbouwwijk. Daar kreeg ik nog 
meer zusjes en een broertje erbij. Na vele jaren 
daar te hebben gewoond werd het huis te klein 
en zijn we verhuisd naar de Maten wat toen net 
een beetje opgebouwd werd. Enige jaren later 
heb ik het huis verlaten omdat ik een baan 
aangeboden kreeg in Zuid-Holland. In die drie 
jaar kreeg ik heimwee naar Apeldoorn en 
tegelijk maakte ik kennis met mijn toekomstige 
vrouw die net in Apeldoorn was komen wonen 
vanuit Amstelveen. En wat is nou mooier om die 
twee redenen te gebruiken om terug te keren 
naar Apeldoorn waar je eigenlijk thuis hoorde. 

Nieuw commissielid verkeer Kor Flokstra
Zo gezegd, zo gedaan. We hebben een huis 
gezocht en kwamen in de Maten terecht. In 
deze huurwoning hebben we twee jaar 
gewoond en daar is onze eerste dochter 
geboren. Even later verhuisden we naar een 
koopwoning aan de Warenargaarde waar 
onze tweede dochter werd geboren. Elf jaar 
later hebben we het te koop gezet om de stap 
te maken naar de Ritbroekstraat waar we nu al 
meer dan 19 jaar wonen. Al die tijd ben ik 
vrachtwagenchauffeur geweest o.a bij een 
depot van een heerlijk helder biermerk en later 
bij een bekende broodfabriek in Apeldoorn. 
Helaas ben ik toen door een ernstig auto-onge-
luk in de rolstoel terechtgekomen. Door mijn 
wilskracht en met de hulp van mijn gezin en 
acupunctuur ben ik uit de rolstoel gekomen. 
Vrachtwagen rijden was mijn leven en ik was blij 
dat ik een kans kreeg van een groot transport-
bedrijf er aan de slag te gaan. Jammer genoeg 
kwam daar na vijf jaar een einde aan omdat er 
een pees was afgescheurd in mijn rechter-
schouder. De eerste operatie mislukte en binnen 
een jaar kreeg ik de tweede operatie die wel is 
gelukt. Helaas was ik niet binnen de gestelde 
tijd weer aan het werk en kwam ik in de WAO 
terecht. Dit was voor mij een grote domper in 
mijn leven. Maar nadat er twee kleindochters 
waren geboren bij onze twee dochters 
veranderde de wereld om mij heen in positieve 

zin en kon ik alles anders bekijken door een 
mooie roze bril. Sinds twee jaar passen we 
bijna elke week op deze kleinkinderen en 
wandelen we veel door deze wijk. Het 
afgelopen seizoen ben ik twee dagen in de 
week buschauffeur geweest bij een bekend 
pretpark in Apeldoorn. 
De gezamenlijke hobby ‘cavia’s en sierduiven’ 
die ik samen met mijn vrouw heb, neemt in het 
winterseizoen best veel tijd in beslag om naar 
shows in binnen- en buitenland te gaan. Maar er 
was nog ruimte genoeg om in de wijkraad 
plaats te nemen en mij in te zetten voor een 
veiliger Brink & Orden. Gesprekken met de 
voorzitter wezen uit dat er behoefte was aan 
meer mensen bij de commissie Verkeer. Omdat 
verkeer altijd wel mijn aandacht had, voelde ik 
mij geroepen daar in plaats te nemen. Aange-
zien wij een leuke groep hebben bij deze 
commissie voel ik mij hier heel erg welkom en 
doe ik alles vol overgave als er iets is wat ik kan 
en mag behartigen. Mocht u na het lezen van 
dit bericht vragen of opmerkingen hebben, dan 
kunt mij altijd mailen of bellen en sta ik u graag 
te woord. Mijn mailadres en telefoonnummer 
staan achterin het Wijknieuws, dus schroom niet. 
Alle bewoners van Brink & Orden wens ik een 
leefbare en veilige omgeving toe!
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Meedoen met Muziektheater Apeldoorn 

Muziektheater Apeldoorn is een club mensen 
die musical en operette een warm hart en liefde 
toedragen. Muziektheater Apeldoorn staat 
voor een stelletje enthousiaste mensen, vooral 
met jonge talenten, mensen die er zin in hebben 
om op donderdagavond te zingen, dansen en 
acteren met elkaar. Uiteraard onder de 
muzikale leiding van Floor Lanz. Regie wordt 
gedaan door Wilma Licht. Op dit moment wordt 
de Titanic, de musical ingestudeerd om die op 5, 
6 en 7 juni 2015 in theater Orpheus uit te 

voeren. En zoals op de foto is te zien, met heel 
veel jonge mensen. Maar er is ook te zien dat 
we nog wel mannen, vooral jonge mannen in 
ons midden willen hebben. Vooral in het koor 
zijn er nog wel plekjes waar wij mannen kunnen 
gebruiken. Dames zijn uiteraard ook nog 
welkom, vooral de groep alten kan nog wel 
versterking gebruiken. Weet je nu niet tot welke 
stempartij je hoort, geen probleem. Onze 
dirigent luistert en overlegt op welk plekje je 
het beste thuishoort in het koor.

Zin om je aan te sluiten? 
Inlichtingen op: M 06 400 08 932 of kom kijken: 
zaal 2 in Orca, Germanenlaan 360. 
We hebben behoorlijke parkeergelegenheid, 
maar heb je geen eigen vervoer, met buslijn 6, 
die stopt praktisch voor de deur. 

De musical- en operettezangers en zangeressen zoeken uitbreiding 

De redactie van het Wijknieuws behoudt 
zich het recht voor om ingezonden 
artikelen in te korten en/of aan te passen.

genoeg ruimte voor jonge mannen en dames 
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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

John Verhoek
voorzitter
Driehuizerweg 230, 7312 DW
T 055 - 522 57 78
M 06 - 375 75 757
E john.wijkraad@gmail.com

Gerhard Brummelkamp
bestuurslid Cie Verkeer
Asselsestraat 379, 7312 TS
M 06 - 107 56 737
E gbrummelkamp@hetnet.nl

Vacatures
• 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
bestuurslid Cie Groen en Kunst 
Mauvestraat 183, 7312 LZ  
M 06 - 128 63 657
E margaret.bakker@gmail.com

Adressen

Jolanda Boukari 
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 
•  Gerhard Brummelkamp,

bestuurslid, adres, zie 
linksmidden

•  Homme Schurer 
Tooropstraat 8, 7312 ST 

T 055 - 355 69 87
E schurer.homme@gmail.com
•  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 rechtsonder
•  Bob van Dongen

Van Brerostraat 33  
T 055 - 355 84 91
E b.dongen20@upcmail.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

Commissie Website & Wijknieuws
•  Laetitia Bosch (Wijknieuws) 

Hezeweg 58, 7335 BR 
T 055 - 533 69 22
E laetitia@vosgroep.com
•  Femie Stoverinck-van den Berg  

(Wijknieuws)
E femievdberg@hotmail.com
• Jolanda Boukari (Facebook)
• Margaret Bakker (Wijknieuws)
•  John Verhoek 

(website en nieuwsbrief)

Kascommissie
• de heer T. van Kerkhof
• mevrouw. A. Elzenga
• de heer E.J. van den Burg (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 agenda40

Agenda 
Algemene Vergadering
 

Datum
Woensdag 15 april 2015

Locatie 
Scholengemeenschap 
Cortenbosch, 
Prinses Beatrixlaan 259 
Tijd 
Aanvang 20,00 uur 
Zaal open vanaf 19.30 uur

5.   Wethouder Paul Blokhuis vertelt over  
de veranderingen in en door de  
Wet Maatschappelijke Ondersteuning  
(WMO) en wat nu de stand van  
zaken is.

6.   Financieel verslag over 2014 door  
 de penningmeester

  - verslag kascommissie
  - benoeming kascommissieleden
7.   Mutaties binnen het bestuur en   

 afscheid Gerard Beltman

Pauze 

8.   Ontwikkelingen in Brink & Orden door  
 onze stadsdeelmanager Wim Bergink 

9.  Nieuws van de diverse commissies
10.   Behandeling van uw vragen en  

 suggesties 
11.  Rondvraag 

Sluiting omstreeks 22.00 uur
Napraten en netwerken onder het genot  
van een glaasje en een hapje.

De eerstvolgende uitgave van Wijknieuws 
komt uit in september/oktober 2015. De 
uiterlijke aanleverdatum voor kopij van die 
uitgave is in de laatste week van juli 2015.  
Stuur uw kopij naar Wijkraad Brink & 
Orden t.a.v. redactie Wijknieuws,  
Postbus 2327, 7301 EA Apeldoorn, e-mail: 
wijkraad@brinkenorden.nl. Of e-mail uw 
kopij naar: femievdberg@hotmail.com

Agenda 

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen van de voorzitter
3.  Ingekomen stukken en  

mededelingen van het  
secretariaat

4.  Goedkeuren notulen Algemene 
Vergadering van 8 oktober 2014

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@no-gelderland.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 0900-230 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 - 355 82 00
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

150216 WR Wijknieuws nr1-2015-jrg24.indd   40 06-03-15   17:02


