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Onder de koepel van deze wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.

Hangjongeren, wie doet er wat aan?

Jeugdboa’s van de gemeente Apeldoorn maken er werk van

Jeugdboa’s zijn Buitengewoon Opsporings 
Ambtenaren van de gemeente Apeldoorn 
met een specialisatie voor jeugd. 
Ons team bestaat uit twee mannen en 
twee vrouwen, die samen in een beperkt 
aantal uren veel voor elkaar krijgen. 

De Jeugdboa wordt ingezet met als doel de 
wijk leefbaar te houden voor zowel bewoners 
als ook voor de jeugd. Wij leggen contact met 
(groepen) jongeren in de wijk, maar indien 
nodig ook met de melders in de wijk om een 
probleem van twee kanten op te lossen.  

De jeugd heeft ook zijn plek nodig om samen  
te kunnen zijn mits het niet ten koste gaat van 
andere burgers en/of materialen. 

Wij werken voornamelijk preventief, maar 
mogen indien nodig ook handhaven en dus 
boetes uitschrijven, waarschuwingen en 
gebiedsverboden uitdelen of aanhouden.  
Ook een gesprek met ouders/verzorg(st)ers 
tijdens een huisbezoek kan uitkomst bieden.

Door met de jongeren in gesprek te gaan, hun 
ruimte te geven voor hun kant van het verhaal, 
maar ook om duidelijk te maken dat bepaald 
gedrag consequenties heeft, krijgen we toch 
een band met deze jongeren. 
Wij bieden jongeren vaak een kans om hun 
gedrag aan te passen. Denk hierbij aan 
openbaar dronkenschap, vernielingen, 
wild plassen, vervuiling openbaar terrein, 
bevinden op verboden gebied, enz. 
Ook de problematiek o.a. rond het winkel
centrum, schoolpleinen, buurt en jongeren
centra heeft al geruime tijd onze aandacht. 
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Beste wijkbewoners,

Een vrij lange periode voordat u dit blad in 
uw bus krijgt, moet de kopij aangeleverd 
worden. Begrijpelijk, maar soms ook wel 
lastig, omdat de meest actuele zaken niet 
vermeld kunnen worden. Maar daar 
hebben we dan ook onze website en 
digitale nieuwsbrief voor. Leest u die wel 
eens? Hier kunt u de laatste ontwikkelingen 
lezen, de achterliggende stukken van 
bijvoorbeeld de gemeente of van de 
wijkraad zelf, plattegronden en 
tekeningen, wandelroutes, etc. En natuurlijk 
links naar andere relevante websites.  
Ik raad u aan eens te gaan rondsnuffelen 
op onze website.

Parkeren Apenheul
Het voorjaar is inmiddels weer begonnen. 
Struiken beginnen te bloeien, bloemen 
laten zich weer zien. In het openbare 
groen in onze wijk en ook in onze tuinen. 
Heerlijk. Het betekent ook dat er weer 
toeristen zullen komen. Vooral de Apenheul 
trekt veel bezoekers. Als Apeldoorners zijn 
we trots op dit mooie park, maar het heeft 
ook een keerzijde. Het parkeerterrein van 
Berg & Bos is niet groot genoeg om de 
auto’s van al deze bezoekers kwijt te 
kunnen. Vorig jaar is als tijdelijke oplossing 
door de gemeente een voetbalveld van 
AGOVV gebruikt als extra 
parkeermogelijkheid. De bewoners van 
deze zijde van Apeldoorn zijn daar niet 
blij mee. Vooral aan het einde van de 
middag ontstaan er lange files en 
gevaarlijke situaties. En ook ergernis, want 
veel mensen kunnen hun eigen huis niet of 
moeilijk bereiken, hulpdiensten kunnen er 
niet door. En wat te denken van fijnstof?
De gemeente vindt het echter wel een 
goede oplossing en wil voor de komende 5 
à 15 jaar gebruikmaken van een tweetal 
voetbalvelden van AGOVV als 
parkeerterrein voor de Apenheulbezoekers. 
Wij zijn fel tegenstander van deze 
‘oplossing’ en zijn van mening dat de 
gemeente actiever moet zoeken naar 

alternatieve oplossingen, zoals een 
transferium buiten de woonwijk. Door 
middel van brieven aan de gemeenteraad 
en aan het college van B&W en door het 
inspreken op de Politieke Markt hopen wij 
dat de gemeente tot inzicht komt. Wij 
doen er alles aan om de verkeersstromen 
en de files in onze wijk te reguleren. Bij 
het uitkomen van dit blad is er wellicht 
meer bekend. Kijkt u dus vooral op onze 
website: www.brinkenorden.nl.

Meer zaken van belang
Behalve met verkeer houdt de wijkraad  
zich natuurlijk ook bezig met andere 
zaken. Om er een aantal te noemen: een 
eventuele supermarkt op de locatie 
Westpoint, wat gaat er komen op de 
locatie Kleiberg, energiezuinig wonen, 
buurtmoestuinen, overhangend tuingroen, 
een slecht fietspad. En nog veel meer.
Overigens kunt u voor heel veel zaken in 
de openbare ruimte terecht bij de 
Buitenlijn van de gemeente. Meer 
daarover leest u elders in dit blad. 

AV op 20 april is geen vergadering
Nog één ding wil ik aan u kwijt.  
Tweemaal per jaar organiseert de 
wijkraad een algemene vergadering (AV) 
De term ‘vergadering’ is eigenlijk niet 
helemaal een juiste, want we gaan niet 
zitten vergaderen. Als wijkraad willen we 
u middels deze AV graag informeren over 
de activiteiten van onze kant, maar we 
willen vooral van u horen wat er leeft in 
onze wijk, welke thema’s u interessant 
vindt. Tijdens de vorige AV hebben we 
aan thematafels met elkaar zitten praten 
over verschillende onderwerpen. Dat 
leverde veel informatie op. De 
eerstvolgende AV is op woensdag 20 
april. Wij nodigen u graag uit. Voor 
wederzijdse informatie-uitwisseling en 
voor kennismaking met uw wijkgenoten. 
Hopelijk tot 20 april en geniet van het 
voorjaar en de zomer!

Margaret Bakker, interim-voorzitter
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COLOFON
Wijknieuws is een uitgave van wijkraad 

Brink & Orden en wordt gedrukt in een oplage 

van 6.900 stuks. Meer informatie kunt u vinden 

op onze website:

www.brinkenorden.nl
Redactie Jorina Ploeg, John Verhoek en 

Laetitia Bosch

Acquisitie John Verhoek 

Ontwerp Jolien Westerbroek 

Made in Holland  ontwerp en beeld, Apeldoorn 

• T 06 255 66 381 E info@madeinholland.tv

Drukwerk DijkgraafRijsdorp, Apeldoorn

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. 

Niet vergeten!Algemene Vergadering/ wijkraad Brink & Orden 
woensdag 20 april a.s.Aanvang 20.00 uur

Zaal open vanaf 19.30 uur
Sprengeloo, Sprengenweg

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

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

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

Bezorging Wijknieuws
Het Wijknieuws heeft een oplage van 6.900 
stuks. Deze worden door vrijwilligers 
bezorgd in een periode van ca. twee 
weken. Het kan dus gebeuren dat u nog 
geen Wijknieuws heeft, maar een kennis al 
wel. Tien dagen voor de Algemene 
Vergadering zou u uw Wijknieuws ontvan
gen moeten hebben. Mocht dit onverhoopt 
niet zo zijn, dan kunt u contact opnemen met 
Jolanda Boukari: T 055 355 57 96 of via de 
mail: E wijkraad@brinkenorden.nl. U krijgt 
dan alsnog een exemplaar bezorgd.

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

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

Wijknieuws, ook voor uw kopij
Het Wijknieuws is niet alleen voor het 
bestuur van de wijkraad, maar ook voor 
alle wijkbewoners. Heeft u een idee voor 
in het Wijknieuws? Klim in de pen en 
stuur uw tekst en beeld naar de redactie 
of het secretariaat van de wijkraad.

Voor het plaatsen van artikelen en berichten 
gelden de volgende spelregels:
•  U moet in de wijk wonen, er uw bedrijf 

hebben of een andere specifieke relatie met 
de wijk hebben.

•   De redactie beslist of kopij wordt geplaatst.

•  Uw kopij moet in het bijzonder 
betrekking hebben op de wijk of 
specifiek gericht zijn op de wijk
bewoners.

•  Kopij mag geen commercieel oogmerk 
hebben.

•  De redactie behoudt zich het recht 
voor kopij in te korten.

Kopij voor het volgende nummer van het 
Wijknieuws kunt u uiterlijk half juli sturen 
naar laetitia@vosgroep.com 
of naar wijkraad@brinkenorden.nl.
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En dit heeft in samenwerking met de politie 
inmiddels aardig zijn vruchten afgeworpen. 
Ondanks dat zullen wij dit als aandachtspunt 
preventief blijven controleren.

Buiten het contact op straat kan de jeugd ook 
altijd bij ons terecht voor vragen en/of hulp via 
facebook: jeugdboa Apeldoorn (alleen voor 
de jeugd toegan kelijk). Ook zijn wij te volgen 
op twitter: @jeugdboa_Apd, per email: 
jeugdboa@apeldoorn.nl of telefonisch via 
14055.

Jeugdboa’s Vincent, Roy, Cynthia & Annette

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

Of ik als stadsdeelwethouder Noordwest ook een 
bijdrage wil leveren aan het Wijknieuws? Natuurlijk, 
dat doe ik graag. Of ik wellicht iets zou kunnen zeggen 
over het parkeeronderwerp dat belangrijk is voor de 
westvleugel van Apeldoorn? Logisch dat zoiets wordt 
gevraagd, maar parkeren valt onder de portefeuille 
van mijn collega-wethouder Johan Kruithof. We zijn 
daar erg zorgvuldig in: niet dingen roepen over de 
portefeuille van de ander. 

Waar ik wel graag iets over wil zeggen is het 
programma  bekenherstel in Apeldoorn. Daar ben ik 
namelijk best heel erg trots op. Door samen met het 
Waterschap te werken aan het verbeteren of zelfs 
terugbrengen van verdwenen beken doen we drie 
dingen tegelijkertijd: we zorgen ervoor dat de natuur 
nieuwe kansen krijgt (ijsvogeltje gesignaleerd in het 
Catharina Amaliapark!), we leggen een stuk geschie
denis bloot uit de tijd dat de stad nog werd gedomi
neerd door allerhande molens die het water gebruik
ten voor energie én we voeren regenwater beter af.

Het gaat steeds meer regenen en er komen steeds 
vaker heftige buien voorbij. Willen we niet te vaak 
natte voeten krijgen dan moeten we de riolen 
vergroten óf ervoor zorgen dat de riolen niet worden 
gebruikt voor de afvoer van regenwater. Het is echt 
zonde om relatief schoon water naar de waterzuive
ring te sturen terwijl het beter terug de bodem in kan 
of ingezet kan worden voor andere doelen. Het extra 
hemelwater moeten we afvoeren, de kosten moeten 
worden gemaakt, het werk aan de beken is niet 
duurder dan extra rioolcapaciteit bouwen. 

Wethouder Mark Sandmann

hangjongeren, wie doet er wat aan?

Schoon water schoon houden

Vanaf 2008 is het bekenplan in uitvoering. Onlangs 
mocht ik samen met de heemraad van het Waterschap 
een schuif openzetten om water wat nu nog onder
gronds wordt afgevoerd weer naar het bekensysteem 
te leiden. Moet nog wat worden ingeregeld, maar de 
basis ligt er. Hierdoor kan ook dit water bijdragen aan 
natuurontwikkeling en kunnen wij als Apeldoorners er 
straks van genieten. Juist aan de westkant van 
Apeldoorn zijn we erg actief met de beken. 
Het waterbronpark belooft een mooie plek te worden 
waar oude sprengen zijn hersteld. Het is een tegenval
ler dat de grond op sommige plaatsen vervuild bleek, 
maar dat herstellen we, en dan wint het gebied alleen 
nog maar aan kracht. 

Ik hoop dat u als wijkbewoner een beetje geniet van 
de inspanningen. Als u een ommetje maakt door de 
buurten, kijkt u vast met andere ogen naar de beken 
die er overal bijkomen.

van de wijkwethouder Mark Sandman
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van de stadsdeelmanager Wim Bergink

Stadsdeelmanager Wim Bergink

De goede dwaallichten van Orden

Misschien kent u ze wel: de verhalen over 
dwaallichten die reizigers in de verkeerde 
richting lokken. Maar er bestaan ook goede 
dwaallichten: figuren die op markante 
plekken de juiste weg wijzen. Met deze 
gedachte als inspiratie werkt kunstenaar 
Margot Berkman aan een aantal beelden 
die op zeven verschillende plekken in 
Orden worden geplaatst. 

Op het moment dat ik dit schrijf (begin januari) 
moeten de beelden nog gemaakt worden, maar 
wanneer u dit leest zijn de beelden net 
geplaatst, of worden ze binnenkort geplaatst.  
Ik kan u nu nog geen afbeeldingen laten zien, 
maar het beloven heel mooie beelden te 
worden.

De aanleiding voor dit project ligt al weer een 
aantal jaren terug. Basisscholen en wijkraad 
hadden behoefte veelgebruikte routes van 
kinderen (van en naar huisschoolspelen)  
beter in beeld te krijgen, daarbij zo nodig 
maatregelen te nemen om de (verkeers)
veiligheid te verbeteren en de routes op een 
kunstzinnige manier onder de aandacht te 
brengen. Daarom is ook meteen Markant 
betrokken.

Als eerste stap zijn samen met de scholen en 
natuurlijk de kinderen zelf, de veelgebruikte 
routes in beeld gebracht en de knelpunten 
geïnventariseerd. Naar aanleiding daarvan zijn 

bij de werkzaamheden die de afgelopen jaren 
in de wijk plaatsvonden op verschillende 
plekken maatregelen genomen die bijvoor
beeld het oversteken makkelijker en veiliger 
maken. Dat hebben we onder meer gedaan  
aan de Jachtlaan ter hoogte van het Chinese 
restaurant en bij de aantakking Jachtlaan – 
Jachthoornlaan. En bij de uitgang van de 
speeltuin Kindervreugd aan de Pieter de 
Hoochlaan is de weg een stukje versmald tot 
één rijbaan.

De laatste fase is nu aangebroken. Op zeven 
plekken in Orden, daar waar vaak kinderen 
oversteken, worden nu beelden geplaatst.  
Deze beelden, de ‘goede dwaallichten’ 
attenderen de weggebruikers, zowel de 
kinderen als automobilisten, erop dat dit  
een plek is om extra op te letten. Markant 
ondersteunt dit deze maanden met educatie
projecten op de basisscholen in Orden.
En daarnaast zijn het gewoon heel mooie 
beelden die de wijk Orden verder verfraaien. 
Kijk er eens met extra aandacht naar als u 
erlangs komt. Let dan extra op het verkeer, 
maar geniet ook vooral van de beelden.
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Bang voor het onbekende

van de buurtregisseur Jan van Eijk

Toen ik 7 jaar was waren we altijd aan het voetballen, rolschaatsen, 
knikkeren en speelden we indiaantje en cowboytje. We hadden een 
groot veld bij ons voor de deur, en achter bij de school was een 
schoolplein waar we ook altijd spelletjes deden op Koninginnedag. 

We speelden veel samen en zaten ook met veel 
buurtkinderen op dezelfde katholieke school.
Een paar straten verder, nog geen 400 meter, was 
een andere school. Die van de protestanten.  
Wij kwamen daar eigenlijk nooit. We vonden de 
kinderen eng en durfden niet zo goed die kant op.
Als we elkaar tegen kwamen scholden zij ons uit 
voor: “katholieken elastieken, katholieken elastie
ken.” Maar wij riepen natuurlijk terug met: “protes
tanten olifanten, protestanten olifanten” en renden 
snel weer terug naar onze buurt.

Ik durfde er niet heen
In de eerste klas van de lagere school ging ik op 
blokfluitles. En ja hoor, de lessen werden gehouden 
in de school van de protestanten, 400 meter 
verderop. Mijn moeder bracht me, ik durfde er niet 
heen. De school zag er in mijn ogen verschrikkelijk 
uit, veel ijzer en ongezellig. Onze lessen waren  
na de reguliere lessen in het begin van de avond.  
Ik was een beetje bang om die rare ‘protestanten 
olifanten’ tegen te komen. In mijn beleving 
schreeuwden ze en waren hun kleren vies. 
Natuurlijk waren dat allemaal vooroordelen 

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

Buurtregisseur Jan van Eijk, rechts 7 jaar oud

en ging ik er na 2 jaar blokfluitles gewoon verder 
met accordeonlessen. Later, toen ik groter was, 
werden enkele protestanten mijn beste vrienden. 

Leer het onbekende kennen
Wat is het toch bijzonder. Als je mensen niet kent 
ben je geneigd bang voor ze te zijn. Ze zijn anders. 
Juist nu zien we veel mensen uit den vreemde naar 
ons toekomen. 
Ik roep daarom iedereen op om ‘de onbekende’  
te leren kennen, misschien zit je beste vriend er  
wel tussen.

Jan van Eijk 
buurtregisseur Apeldoorn Noordwest
E  j.vaneijk@stimenz.nl
T  www.twitter.com/janvaneijk
M 0652634773
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Een haak voor een schone zaak 

De Apeldoornse Mark Rodenburg heeft  
een oplossing voor het afvalprobleem:  
de ‘klik ’m haak’. Samen met wethouder  
Mark Sandmann bevestigde hij op 25 
november de eerste haak aan een  
lantaarnpaal. Aan de haak kunnen 
afvalzakken gehangen worden die door 
Circulus worden opgehaald. Wethouder 
Mark Sandmann: “Het systeem is mooi 
door zijn eenvoud. Maar wat ik vooral 
mooi vind, is dat de oplossing is bedacht 
door een inwoner.”

Bij flats en andere hoogbouw worden afvalzak
ken met plastic, metalen en drankkartons door 
Circulus Berkel op vaste dagen opgehaald. 
Helaas waaien zakken soms weg, krabben 
katten ze open en ontstaat er zo ongewenst 
zwerfafval. De komende dagen worden op 
steeds meer plekken haken opgehangen. 
Bewoners van de hoogbouw kunnen hier op de 
dag van inzameling voor 7.30 uur hun afvalzak
ken ophangen.

Pak elke dag een stukje zwerfvuil op
Ook u kunt er een gewoonte van maken om 
elke dag een stukje zwerfvuil op te pakken en 
in uw eigen afvalcontainer te doen. 
Stel dat we dat allemaal zouden doen? Dan is 
het zwerfvuilprobleem heel snel opgelost en 
zou onze wijk er een stuk leefbaarder uitzien.

een schonere straat en minder zwerfvuil

Deze foto laat zien wat er in Nederland dagelijks aan blikjes en flessen op straat terecht komt

Dat de haken voor ‘t ophangen van zakken plastics een 
uitkomst zijn, blijkt wel uit deze foto. Minpuntje is het 
ontbreken van instructiebordjes op de palen.

Alleen op ophaaldagen en alleen plastics in 
gesloten zakken!
De bedoeling is dat u de zakken met plastics
(geen ander afval) alleen op de ophaaldagen 
aan de haken hangt. Gebruik daarvoor stevig 
dichtgeknoopte zakken met treklussen.
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De Victorkerk werd in 1955 gebouwd door 
architect H. Valk. Zij is de opvolger van het 
naastgelegen kleinere kerkgebouw, waar 
op dit moment een kinderopvang in is 
gevestigd. Dit gebouw is op 27 juni 1939 
in gebruik genomen als garnizoenskerk. 
Het was mobilisatietijd en Apeldoorn had 
slechts één RK kerk. Maar als garnizoens-
plaats wel veel militairen. 

Verbouwing Victorkerk aan de Jachtlaan

Het altaar kwam uit de kapel van het gesloten 
seminarie van Culemborg. Ook het klokje was 
een geschenk uit Culemborg. Na de oorlog is 
de garnizoenskerk de noodkerk geworden voor 
de nieuw gevormde Sint Victorparochie. En 
toen de definitieve kerk klaar was, werd de 
garnizoenskerk politiesteunpunt. Na de viering 
van het 60jarig jubileum van de Sint Victor
parochie aan de Jachtlaan is een inloopkapel 

De Victorkerk aan de Jachtlaan gaat weer dienst doen als kerk

gemaakt. De parochie sloot de kerk op 7 juni 
2013. In 2015 ging bij de Victorkerk de laatste 
deur dicht. Vanwege teruglopend kerkbezoek 
en daardoor veel minder inkomsten besloot het 
parochie bestuur alleen de Onze Lieve 
Vrouwekerk (Mariakerk) open te houden in 
Apeldoorn. Daardoor staan er al geruime tijd 
enkele katholieke kerken leeg. De Victorkerk is 
daarvan de eerste die is verkocht. Wel werd 
zeven jaar geleden al de Hubertuskerk verkocht 
om plaats te maken voor woningbouw. 

Victorkerk gaat weer dienst doen als kerk
MAM’s Kinderopvang heeft het kerkgebouw 
aan de Jachtlaan overgenomen van de 
katholieke Emmaüsparochie. MAM’s is al 
huurder van een bijgebouw van de Victorkerk. 
Daar is het idee van koop uit voortgekomen. 
Nu gaat de Victorkerk in Apeldoorn weer 

dienst doen als kerk. De Hersteld Hervormde 
Gemeente in Apeldoorn heeft het gebouw in 
december 2015 gekocht van MAM’s Kinderop
vang.

Gemeentelijk monument wordt zorgvuldig 
gemoderniseerd
Op verzoek van de koster van de Victorkerk, 
de heer Groothedde, bracht de redactie van 
het Wijknieuws een bezoek aan de (nog te 
verbouwen) kerk aan de Jachtlaan. Men heeft 
de kerk in december 2015 aangekocht en is nu 
bezig om een verbouwingsplan op te stellen. 
De kerk is een gemeentelijk monument en 
daarom moet men uiterst zorgvuldig te werk 
gaan. Onder andere moet de complete vloer 
uit de kerk worden verwijderd. Op de vloer zijn 
tegels met asbest bevestigd en deze moeten 
door een gespecialiseerd bedrijf worden 
verwijderd. Daarnaast is de verwarming van de 
kerk onvoldoende en hiervoor zal een nieuw 
systeem moeten komen. Om de kerk verder te 
moderniseren, zullen er de nodige leidingen  
in de vloeren moeten worden aangebracht.  
De wanden van de kerk bestaan uit schoon
metselwerk waar geen leidingen in kunnen 
worden aangebracht. De gehele verbouwing 
en aanpassing van de kerk zal vele maanden  
in beslag nemen. 

De koster verwacht dat in het laatste kwartaal 
van dit jaar de werkzaamheden zullen worden 
afgerond. Er moet dus nog veel werk verzet 
worden voordat de Victorkerk weer als 
gebedshuis in gebruik kan worden genomen.
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ondernemen in Brink & Orden

De redactie was op bezoek bij bij Gerard 
Veeneman, eigenaar van het gelijknamige 
garagebedrijf aan de Prins Willem 
Alexanderlaan. Gerard is geen onbekende 
in onze woonwijk en is al jaren hoofd-
sponsor van CSV Apeldoorn in het 
Sportpark Orderbos.

Uw Wijknieuws laat in deze rubriek 
een ondernemer uit onze woonwijk 
aan het woord. Gerard Veeneman

Gerard groeide op in ApeldoornZuid en 
volgde een opleiding als autotechnicus aan de 
MTS Autotechniek aan de Loolaan. Zijn vader 
had op 1 januari 1976 een klein garagebedrijf 
aan de Reigersweg geopend. Al snel trad 
Gerard in dienst van zijn vader en leerde van 
hem het vak van automonteur. Het bedrijf 
verhuisde in 1979 naar de Prins Willem 
Alexanderlaan 1437. In dit bedrijfspand had  
een lompenhandel gezeten. 

Gerard Veeneman

Er moest veel werk worden verzet om dit pand 
voor een garagebedrijf geschikt te maken. 
De vader van Gerard, de heer F. Veeneman 
overleed in 1991 en vanaf dat moment heeft 
Gerard de zaak overgenomen en voortgezet 
onder de naam Garage F. Veeneman & Zn.  
Dit als eerbetoon aan zijn vader. Op 1 januari 
2016 bestond het garagebedrijf 30 jaar.

Hoofdsponsor CSV Apeldoorn
Samen met zijn neef van het Bouwbedrijf 
Veeneman is Gerard al 5 jaar hoofdsponsor van 
CSV Apeldoorn. Hij heeft zelf een tijd actief 
gevoetbald bij deze vereniging. De laatste 
jaren is hij actief betrokken bij het wel en wee 
van deze voetbalclub. Daarnaast is hij liefheb
ber van de Formule I races. Hij volgt de 
activiteiten van Jos Verstappen op de voet. In 
zijn kantoor staan een groot aantal modellen 
van raceauto’s opgesteld. 

Gerard vindt het wonen in de wijk Brink & 
Orden geweldig. Je woont overal dichtbij: 
centrum, winkels en bossen zijn onder hand
bereik. Ook sprak hij zijn waardering uit voor 
het keurig verzorgde Wijknieuws van de 
wijkraad. 
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Op vrijdag 27 november 2015 vond de jaarlijkse herdenking van het 
Keienmonument plaats. Dit monument is geadopteerd door PCBS ‘De 
Wegwijzer’ en de leerlingen van de basisschool zijn hierbij ieder jaar 
aanwezig.

Allereerst werden genodigden en kinderen welkom 
geheten in de Willem III kazerne. Hierna ging iedereen 
naar het monument en nadat de genodigden hadden 
plaatsgenomen in de tent en de kinderen zich hadden 
opgesteld voor het monument, vertelde kolonel J. 
Roede de oorlogsgeschiedenis van de omgekomenen. 
Er werden gedichten voorgedragen door Eddanur en 
Danio, waarna de vlag werd gehesen door Deacon. 
Daarna werden er door diverse hooggeplaatste 
militairen en onze locoburgemeester Detlev Cziesso 
kransen bij het monument gelegd. Ook de leerlingen 
en andere belangstellenden legden bloemen. 
Aan het einde werd door enkele leerlingen van 

groep 8 de verantwoording voor het monument 
overgedragen aan leerlingen van groep 7. 
Dit gebeurde door het overhandigen van een foto 
van het monument. Nadat de genodigden langs het 
monument hadden gelopen, was deze herdenking 
afgelopen.Bij deze herdenking worden de 
gebeurtenissen rond 28 november 1944
herdacht. Drie verzetsstrijders, J. ‘Frank’ van Bijnen, 
S. ‘Paul’ Esmeijer en H. Verschoor voerden op die 
datum een verkenning uit ter voorbereiding op de 
bevrijding van een aantal verzetsstrijders die 
gevangen zaten op de Koning Willem III kazerne.  
Deze verkenning leidde tot een vuurgevecht met  
Duitse soldaten waarbij Esmeijer om het leven kwam.  
Van Bijnen overleed twee dagen later aan zijn 
verwondingen, Verschoor overleed in 1945 in een  
Duits concentratiekamp. Om te voorkomen dat het 
bevrijdingsplan alsnog uitgevoerd zou worden, 
brachten de Duitsers twaalf gevangen verzetsstrij
ders en een Amerikaanse piloot ter dood.
Ter nagedachtenis aan hen is het Keienmonument 
opgericht waarop alle namen staan vermeld. 
Sinds begin jaren ’80 worden de gebeurtenissen 
jaarlijks op deze plek herdacht.
De namen van Esmeijer en Van Bijnen leven voort 
in de naamgeving van de Samuel Esmeijer corridor 
(Nederlandse Politie Academie) en de Koning 
Willem III / Frank van Bijnen kazerne.

Herdenking Keienmonument
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creatieve werkjes van de kinderen 

van basisschool De Wegwijzer
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Nieuwe directeur basisschool De Wegwijzer

Wilt u zich even voorstellen?
Graag, ik ben Maarten Kleiman en sedert 
oktober 2015 ben ik directeur van basisschool 
‘De Wegwijzer’.

Wat heeft u hiervoor gedaan?
Vanaf 1980 ben ik werkzaam in het basisonder
wijs. Eerst als onderwijzer en daarna als 
directeur op diverse scholen.

Waarom heeft u gekozen voor  
De Wegwijzer? 
We hebben een enthousiast team, betrokken 
ouders, 200 kinderen die bijna allemaal in de 
wijk wonen. Maar wat natuurlijk ook belangrijk 
is, is onze visie op het onderwijs.
 
Kunt u daar wat meer over vertellen?
Het is een Brede School en een school met een 
Intensieve Taalklas. Kinderen die met een 
taalachterstand binnenkomen kunnen veel extra 
aandacht krijgen. Daarnaast heeft de school 
een VVEpeuterspeelzaal, waar ook bijzondere 
aandacht voor taalontwikkeling is.
Maar er is natuurlijk veel meer. We willen 
onderwijs bieden dat zo veel mogelijk aansluit 
bij de mogelijkheden van de kinderen. Zo 
werken we in alle groepen in een aantal 
niveaus en is er bijvoorbeeld een speciaal 
programma voor de meerbegaafde kinderen.

Wat is nog meer belangrijk voor kinderen, 
behalve goed onderwijs? 
We vinden het heel belangrijk dat kinderen een 
fijne tijd op school hebben. Goed en respectvol 
met elkaar leren omgaan, gezelligheid en 
samen vieren dragen hier ook aan bij.

De Wegwijzer is een open protestantschriste
lijke school, waar in principe iedereen welkom 
is. We vinden het ook belangrijk dat mensen met 
een andere godsdienst zich gerespecteerd en 
welkom voelen. We ontmoeten elkaar op de 
Wegwijzer en leren met en van elkaar.

Als ouders meer willen weten, zijn ze natuurlijk 
van harte welkom.

PCO De Wegwijzer
Eburonenstraat 48
7312 JR Apeldoorn
T 055  355 46 24
E wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 
www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl

Maarten Kleinman stelt zich voor
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Directeur Maarten Kleinman vindt het belangrijk dat 
de kinderen een fijne tijd hebben op De Wegwijzer

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.



Samen werken aan veiligheid 

door WhatsApp

Iedere minuut vindt er in Nederland wel  
een inbraak plaats. U kunt zelf een steentje 
bijdragen aan de veiligheid in uw wijk. Hoe? 
Door het gebruik van een WhatsApp-groep. 

Overal in Nederland maken steeds meer burgers 
gebruik van een WhatsAppgroep om hun buurt of 
wijk veiliger te maken. Door middel van een 
WhatsAppgroep kunnen buurtbewoners elkaar 
attent maken op zaken die spelen in de buurt.  
Zo houden zij samen een oogje in het zeil. Buurt
bewoners zijn nou eenmaal de ogen en oren van de 
wijk én veilig wonen is bewust wonen.

Met het melden van verdachte situaties in een 
WhatsAppgroep, worden buurtbewoners snel 
gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de 
gaten houden. Ondertussen kan de politie worden 
ingelicht en tot eventuele actie overgaan.  
In verschillende dorpen en steden in Nederland  
heeft WhatsApp inmiddels al tot succes geleid.  
Er zijn criminelen aangehouden en het aantal 
woning inbraken is in sommige wijken gedaald.

Wat is een WhatsApp-groep? 
WhatsApp is een applicatie (app) voor uw smart
phone. U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere 
personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u 
een WhatsAppgroep aanmaakt of deel uitmaakt van 
zo’n groep. Het delen van berichten met meerdere 
personen heet een ‘groepschat’. Dit is een van de 
vele functies in WhatsApp die bijvoorbeeld niet 
beschikbaar zijn met sms’en. Daarnaast maakt deze 
berichtenservice gebruik van het mobiele netwerk en 
betaalt u dus niet per bericht, zoals met sms’en. 

Hoe gebruikt u een WhatsApp-groep? 
•  Als u zelf een WhatsAppgroep aanmaakt, weet 

dan dat u maximaal 50 personen (mobiele nummers) 
aan deze groep kunt toevoegen. 

•  U kunt maximaal 50 WhatsAppgroepen aanmaken. 
•  Alleen de oprichter van de WhatsAppgroep kan 

mensen toevoegen aan de groep. Wanneer u zelf 
een WhatsAppgroep creëert, bent u automatisch 
de contactpersoon van deze groep. 

•  Als u zelf wordt toegevoegd aan een WhatsApp
groep, heeft u altijd de controle over uw deelname. 
U kunt in een groep blijven of een groep verlaten 
wanneer u maar wenst. Onthoud wel dat de 
contactpersoon van de groep als enige de 
mogelijkheid heeft om mensen (opnieuw) toe te 
voegen. 

politietips voor het gebruik van smartphone app 

•  Indien u als contactpersoon de WhatsAppgroep 
verlaat, dan zal WhatsApp willekeurig een ander 
groepslid aanstellen als beheerder. Alleen die 
persoon kan u weer toevoegen aan de groep als u 
dat wilt. 

Tips voor het gebruik van een WhatsApp-groep 
Als u iets verdachts opvalt in uw buurt, gebruik dan de 
SAARvolgorde: 
S = Signaleer. 
A = Alarmeer de politie via 112 (vermeld in uw 
groep dat er al iemand 112 heeft gebeld. Vermeld 
ook bij melding zelf aan de meldkamer dat u in een 
Whatsappgroep zit, zodat er vanuit de politie 
terugkoppeling plaats kan vinden). 
A = App naar de deelnemers in uw WhatsAppgroep 
om uw waarneming bekend te maken. 
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan 
en contact te maken met de verdachte persoon. 
•  Houdt de veiligheid in de gaten. Het is niet de 

bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen. 
•  Probeer de plannen van de verdachte persoon te 

verstoren. Doe dit alleen als dit veilig kan zonder 
risico’s. Maak bijvoorbeeld een praatje met de 
persoon. 

•  Foto’s van een verdacht persoon versturen aan de 
deelnemers van de WhatsAppgroep mag alleen 
voor het doorgeven van een signalement en als dit 
voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. 
Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en 
gezicht van een verdacht persoon kunnen ook 
goed beschreven worden. Bij voertuigen kunt u 
denken aan de kleur, het merk, het type en het 
kenteken. 

•  Gebruik de WhatsAppgroep van uw buurt alleen 
voor verdachte situaties en als het om de veiligheid 
in uw buurt gaat om de attentiewaarde hoog te 
houden. 

•  Zowel de politie als de gemeente zitten niet in 
WhatsAppgroepen: bij verdachte situaties belt u 
de politie via 112. 

•  Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels 
of wetten. Denk ook aan uw eigen veiligheid. Houd 
bijvoorbeeld ook geen mobiele telefoon vast 
tijdens het besturen van een voertuig.
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Graag stel ik mij even voor. Ik ben Jorina 
Ploeg-Mulder; sinds begin oktober nieuw  
commissielid van de commissie Welzijn en de 
bedoeling is dat ik per april 2016 voorzitter  
wordt van deze commissie.
Ik ben 42 jaar, getrouwd met Fred en woon aan 
de Ritbroekdwarsstraat. Geboren in Doetin-
chem, maar al 40 jaar inwoner van Apeldoorn. 
Niet geboren maar wel getogen dus.

Ik heb 25 jaar in de zorg gewerkt en vandaar ook mijn 
interesse in het welzijn in het algemeen en specifiek in 
het welzijn van de wijk waarin ik woon. Welzijn is 
voor iedereen verschillend en ook van meerdere 
dingen afhankelijk en daarom voor mij erg boeiend.
In mijn vrije tijd ben ik druk bezig met het koken van 
uitgebreide gerechten, verbouw ik mijn eigen 
groente en fruit in een moestuin en maak daar dan 
lekkere dingen mee die mijn man en andere familiele
den dan moeten proeven. Gelukkig meestal geen 
straf.
Ook ben ik graag creatief bezig. Ik maak veel dingen 
zelf en sta hier ook mee op markten. Ik heb nu bijna 
mijn eigen fröbelzolder, mijn man is deze nu op de 
garage aan het bouwen. (Ik hoop bij het uitkomen 

Jorina Ploeg-Mulder

nieuwe voorzitter commissie Welzijn

Wat is Welzijn?

En toen kwamen er op Google verschillende 
definities naar voren. En dat klopt ook. Welzijn 
is voor iedereen anders. En wordt door iedereen 
anders ingevuld. Het is voor niemand gelijk.

De commissie Welzijn binnen uw wijkraad wil zorgen 
voor een goed welzijn binnen onze wijk. Samen met 
u. Extra ogen, ideeën en gedachten zijn altijd fijn! En 
of dat gaat om overlast, eenzaamheid, elkaar helpen, 
burendag, straatspeeldag of noemt u maar, dat is om 
het even. Als we maar samen tot een oplossing of 
idee komen waardoor uw welzijnsdefinitie weer 
klopt.  
Hebt u ideeën, vragen of opmerkingen betreffende 
Welzijn, schroom dan niet en stuur een mail of bel 
ons…

Momenteel zijn wij betrokken bij bijvoorbeeld de 
mogelijke plaatsing van asielzoekers op de Kleiberg. 
En ook lopen wij mee in het traject waarin wordt 
gekeken hoe om te gaan met de integratie en 
huisvesting van statushouders binnen onze gemeente.

De snoeproute (dumpen van afval van scholieren 
tussen de AH en het Cortenbosch college) heeft ook 
onze aandacht, hierin zijn wij betrokken om te kijken 
welke mogelijkheden er zijn om een schone route te 
krijgen en houden. Tevens zijn wij bezig met kijken of 
het project Jongeren op gezond gewicht (JOGG) 
dat de gemeente Apeldoorn heeft opgestart, ook  
in onze wijk zou kunnen plaatsvinden. Voor meer 
informatie kunt u op de website kijken:  
www.jongerenopgezondgewicht.nl.

Op de linkerpagina treft u een artikel aan over de 
buurtwhattsapp. Uiteraard zijn wij bereid om hierin te 
bemiddelen, mocht u dat willen. Tevens hebben wij 
regelmatig contact met de gemeente en politie over 
zaken die er spelen of kunnen gaan spelen en 
mogelijk onze aandacht nodig hebben. Er is ook 
contact met het sociaal wijkteam: als er signalen zijn 
vanuit de wijk dat er problemen zijn, of dreigen te 
ontstaan met mensen uit onze wijk, kan dit team hulp 
bieden.

van dit Wijknieuws dat ik er dan al lekker gebruik van 
kan maken.) Mijn wens is daar ooit eens workshops te 
kunnen gaan geven en bijvoorbeeld kinderfeestjes te 
organiseren. Ook doe ik aan genealogie (stamboom
onderzoek) van zowel mijn kant als die van mijn man. 
Dit wel met vlagen: soms maanden niet en dan ineens 
een hele dag het Geldersch Archief in duiken om 
gegevens en aktes te zoeken. Genieten vind ik dat. 
Verder ga ik graag dagjes uit samen met mijn man 
naar bijvoorbeeld de sauna, vrienden bezoeken of 
een stedentripje. Genoeg dingen om me/ons niet te 
vervelen. 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben met 
betrekking tot welzijn in de wijk, schroom dan niet…
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Kapsalon 
aan het Ordenplein 54

Met en zonder afspraak! 
T 055 355 70 92

Onze kapsters staan voor u klaar op:
maandag 1320 uur

dinsdag t/m donderdag 8.30  17.30 uur
vrijdag 8.30  20 uur en zaterdag 8.30  15 uur

Weet u dat u ook een abonnement op de kapper  
kunt nemen? Voor meer info vraag uw haarstyliste  

of kijk op www.slimknippen.nl 

www.houseofhairorden.nl 
like ons op facebook: House of hair Orden 

Kleur in Apeldoorn biedt een uiteenlopende 
agenda met activiteiten op het gebied van 
ontspanning, ontwikkeling, creativiteit en 
spiritualiteit. 

Iedere vrijdag van 10.00-16:00 uur inloopdag
Vrij schilderen (acryl), healing, massage, meer te weten 

komen over de activiteiten van Kleur in Apeldoorn, een 

kopje koffie/thee drinken of een mooi gesprek. Je kan 

gewoon binnenlopen: J. Bosboomstraat 25C, 7312 LM 

Apeldoorn, email: kleurinapeldoorn@gmail.com.

Kijk op de website voor de agenda en meer info!

WWW.KLEURINAPELDOORN.NL

creativiteit

ontspanning

ontwikkeling

spiritualiteit



19groen en kunst

Ze komt me tegemoet lopen in een 
lichtblauwe overall. Want Mirjam van 
Wieringen is aan het schilderen. Nee, ze is 
geen schilderij aan het maken. Hoewel ze 
dat regelmatig doet, is het vandaag 
schilderen op een andere manier. Samen 
met haar man heeft ze een oud pand 
gehuurd aan de Johan Bosboomstraat.  
Ze vermoedt dat in dit pand heel vroeger 
een wasserij was gevestigd, maar dat 
gaan ze nog eens uitzoeken. Nu wil ze  
er een ‘kunstcentrum’van maken. 

intuïtief kunstenares

Mirjam van Wieringen

bijzondere gebeurtenissen in het leven en werk van 

We gaan eerst even terug naar hoe het 
allemaal zo gekomen is. Mirjam had nog nooit 
geschilderd, totdat haar huidige man haar een 
doek, verf en kwasten gaf en zei: “Ga jij maar 
eens schilderen.” Het schilderij dat toen 
ontstond maakte veel in haar los. Ze ging ermee 
door. Aanvankelijk ging ze plaatjes naschilde
ren, maar dat was het niet echt. Het werd toch 
altijd anders dan het oorspronkelijke plaatje en 
daar was ze niet tevreden mee. De volgende 
stap was het schilderen van vrouwen. Met deze 
doeken heeft ze geëxposeerd in De Kunsterij. 

Misschien weet u het nog, de galerie voor 
vrijetijdskunstenaars die tijdelijk gevestigd was 
aan het Ordenplein. 

‘Iemand’ leidde haar hand
Maar toen gebeurde er iets bijzonders. Tijdens 
het maken van een schilderij voelde ze dat er 
‘iemand’ bij haar was. Iemand die haar hand 
leidde, die haar schilderij afmaakte. Min of 
meer overvallen door deze gebeurtenis, 
schreef Mirjam op wat dit bij haar losmaakte. 
Niet lang daarna liet ze het schilderij aan 
iemand zien die daar zeer emotioneel van 
werd. Deze herkende in het schilderij en in de 
tekst haar overleden moeder. 

Het is niet bij deze ene gebeurtenis gebleven. 
Mirjam vertelt het verhaal van een man die 35 
jaar geleden een muur in het huis van zijn 
inmiddels overleden ouders wilde schilderen.  
Bij een deel van de muur voelde hij dat zijn 
vader dit niet goed vond en hij heeft de muur 
vervolgens onbeschilderd gelaten. Op een 
kunstmarkt waar Mirjam met haar werken stond, 
herkende hij in één van haar schilderijen het 
betreffende stuk muur. Hij heeft het schilderij 
gekocht en is naar huis gegaan om de muur na 
35 jaar te gaan schilderen.

Troostende, positieve herkenning
Het maken van schilderijen heeft inmiddels een 
andere betekenis voor Mirjam. Het is niet een 
mooi plaatje aan de wand, ze wil het ook geen 
kunst noemen. Ze heeft nooit les gehad, ze doet 
het puur intuïtief. Het schilderij is een bood
schap geworden. Een boodschap van iemand 
die niet meer op aarde is. Mirjam weet niet van 
wie de boodschap komt of voor wie het 
bestemd is. Ze laat haar schilderijen zien via 
Internet, Facebook, kunstmarkten. En dan blijkt 
vanzelf wat en voor wie de boodschap 
bestemd is. Haar schilderijen zijn zacht van 
kleur, veel lichtblauw, turquoise, paars en ze 
stralen een zekere lichtheid uit. Abstract, maar 
voor wie langer kijkt zijn er figuren, engelen, 
gezichten te zien. Het maakt haar blij dat ze 
deze schilderijen mag maken, want voor veel 
mensen is het een positieve herkenning en kan 
het troostend zijn.

Atelier wordt Kunstcentrum
Mirjam ging op zoek naar een plek, niet bij huis, 
waar ze in alle rust zou kunnen schilderen.  
Dat vond ze aan de Johan Bosboomstraat 25c. 
Wat aanvankelijk een atelier voor haarzelf zou 

worden, wordt nu een plek waar workshops, 
schilderlessen en spirituele trainingen gegeven 
worden. Het voorste deel van het pand gaat 
hiervoor gebruikt worden. Het achterste deel 
moet nog worden opgeknapt, daar zal op 
termijn een klein theater worden gevestigd. 
En ja, Mirjam ziet het voor zich: de tuin rondom 
het pand zal worden omgetoverd tot een 
rustige, ruime en zonnige plek waar mensen 
elkaar ontmoeten en in gesprek gaan met 
elkaar. Eind januari heeft de officiële opening 
plaatsgevonden en inmiddels zijn de activiteiten 
in volle gang. Kom gerust eens een kijkje nemen.



De Buitenlijn

“Dat de melder gehoord wordt en weet dat er iets aan gedaan 
wordt, dat is de belangrijkste functie van de Buitenlijn,” zo vertelt 
Mary de Zwaan. Zij is inmiddels meer dan tien jaar telefoniste 
bij het Servicecentrum van de gemeente Apeldoorn, waarvan de 
Buitenlijn een onderdeel is. 

De Buitenlijn is in 1999 voor het eerst van start gegaan 
en voorziet in een behoefte. Want al tienduizenden 
bewoners hebben het telefoonnummer 14055 gebeld. 
Waarvoor? Om te melden dat er een stoeptegel los 
ligt, of dat er vernielingen zijn geweest op een 
kinderspeelplaats, dat er vuil is gestort op een plek 
waar het niet hoort, dat de honden van de buren de 
hele dag lopen te blaffen, dat de boomwortels de 
straatstenen omhoog duwen, dat een lantaarnpaal het 
niet doet, dat de bewoners in de straat hun heggen en 
struiken zo ver laten groeien dat je niet meer op het 
trottoir kunt lopen, dat u bent aangevallen door 
kraaien, dat de hondenuitlaatplaats niet is schoonge
maakt, dat de put in de straat overloopt, dat er een 
verkeersbord is vernield. En zo kunnen we nog veel 
meer voorbeelden noemen. Als het maar gaat om 
zaken in de openbare ruimte en die eigendom zijn van 
de gemeente. Kortweg: grijs en groen. 

Stoeptegels los
Uw verslaggever ging ter plekke kijken in onze wijk. 
Op de hoek van de Chamavenlaan en de Kimbren
straat was blijkbaar een (zware) auto over de stoep 
gereden. Er lagen flink wat tegels los, waarvan 
sommige bijna recht overeind stonden. Dat kan een 
gevaarlijke situatie opleveren. Gelukkig heeft een 
bewoner hiervan melding gedaan en de volgende dag 
waren er twee mannen in de weer om de tegels 
opnieuw te leggen en een aantal te vervangen. Prima 
werk dus, in een kwartier gefikst. 

Doorvragen en doorverwijzen waar nodig
Nu zult u denken dat het voorbeeld van de blaffende 
honden van de buren toch niets met de gemeente te 
maken heeft. Klopt, maar de Buitenlijn kan u wel 
doorverwijzen naar de betreffende instantie, die er 
wel iets aan kan doen. Dat geldt ook voor meldingen 
die moeten worden doorgegeven aan b.v. Vitens 
(waterleiding), Liander (gaslek), Bosbeheer (aanval
lende kraaien) of Accres (graffiti op een school).  
In gevaarlijke situaties plaatst de gemeente dan wel 
alvast roodwitte schildjes of dranghekken. 
De telefonistes weten goed door te vragen: wat is het 
probleem, is het een gevaarlijke situatie, waar bevindt 
het zich precies? Ook vraagt ze om uw naam en adres 
en eventueel uw emailadres. Niet uit nieuwsgierigheid, 
maar om u te kunnen berichten dat uw melding in 
behandeling wordt genomen en soms ook om u te 
kunnen vertellen welke actie is ondernomen.  
Dat doorvragen is niet altijd even makkelijk als het 

altijd in de buurt via 14055
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gaat om technische zaken. Want weet u het 
verschil tussen een trottoirkolk en een straat
kolk? En weet u wat een persriool is of een 
vacuümriool? Dat hoeft ú ook niet te weten, 
maar de telefoniste wel, want zij moet de 
melding goed kunnen doorgeven aan degene 
die de reparatie gaat doen. Daarom is het zo 
van belang dat u exact de locatie kunt 
aangeven van het probleem.

Het kan gebeuren dat een bepaalde situatie 
niet meteen opgelost kan worden. Omdat het 
een grote actie vereist en daar nog geen geld 
voor is. De gemeente kan u dan meestal wel 
vertellen op welke (lange) termijn er dan wel 
maatregelen genomen kunnen worden. 

200 meldingen per dag
Hebt u enig idee hoeveel meldingen de 
Buitenlijn zoal krijgt per dag? In piektijden, 
zoals bij storm, zware regenval of vuurwerk, 
wel 200 per dag. Op ‘normale’ dagen zijn het er 
minstens 50. En ja, soms zitten daar wel 
bijzondere meldingen tussen. Zoals die meneer 
die zijn oprit bij zijn huis had vernieuwd en nu 
van mening is dat de tegels van de stoep ook 

maar opnieuw moesten worden gelegd, dat 
oogt toch wel wat mooier... kan de gemeente 
dat niet even doen? 
U begrijpt, dit laatste gebeurt dus niet. Maar 
het is belangrijk dat als u iets ziet wat niet klopt, 
een gevaarlijke of vervelende situatie oplevert, 
u dan gewoon naar 14055 belt. U vindt een 
luisterend oor en – in de meeste gevallen – een 
adequate oplossing. 

Digitaal melden kan ook
Wilt u de melding liever digitaal doen? 
Dan gaat u naar de website van de gemeente 
www.apeldoorn.nl, vervolgens naar de 
Buitenlijn en u ziet het meldformulier. 

groen en kunst

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 !
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Alternatief plan voor 

het Westpointgebouw

bestemmingsplan procedure in gang gezet

Afwachten op de afloop van de procedures
Het bestaande gebouw wordt geheel gestript. Bij het 
verbouwen blijven alleen de kolommen met de 
vloeren staan. Na de verbouw is het gebouw zeer 
energiezuinig. Omdat het dak boven de bomen 
uitsteekt, zullen daar zonnecollectoren geplaatst 
worden. Het Westpointgebouw is gunstig gelegen 
voor de doelgroep wegens de nabijheid van de 
Oude Enk, openbaar vervoer, het centrum en overige 
voorzieningen. Vanwege de lagere grondkosten 
(door het faillissement) en door gebruik te maken van 
het casco kan ca. 1/3 van het aantal appartementen 
gerealiseerd worden beneden de grens van de 
huurtoeslag. Aestus beseft dat hun plan op nr. 2 staat 
maar wil graag naar de eerste plaats.
Nu is het wachten op de afloop van de procedures en 
de gemeentelijke besluiten. Het kan nog spannend 
worden welk plan uitgevoerd gaat worden.

Voor het leegstaande pand van het  
voormalige stadskantoor op de hoek  
Vosselmanstraat en Badhuisweg worden 
plannen ontwikkeld. De afgelopen jaren  
leek de sloop van het oude gebouw en 
nieuwbouw van een winkel centrum inclusief 
een supermarkt de enige mogelijkheid om  
de locatie te herontwikkelen. 

De ontwikkelaar van dit plan is BUN Holding in 
Almere. Inmiddels is BUN Holding verplichtingen 
aangegaan met de INGbank (de huidige eigenaar) 
en met de gemeente. De gemeente heeft een 
bestemmingsplanprocedure in gang gezet om de 
vestiging van een boodschappencentrum inclusief 
een parkeerterrein mogelijk te maken. Er zijn 
zienswijzen en bezwaren ingediend met betrekking 
tot het plan voor een boodschappencentrum.

Woongebouw met gezamenlijke voorzieningen
Eind vorig jaar heeft Aestus een alternatief plan 
voor ombouw van het Westpointgebouw naar een 
woongebouw ingediend. Hierover wil de wijkraad u 
iets meer vertellen. Aestus is een organisatie die 
huisvesting ontwikkelt voor de weggevallen 
plaatsen in verzorgingshuizen. Aestus heeft plannen 
om Westpoint te verbouwen naar een woongebouw 
met 71 driekamerappartementen met een aantal 
gemeenschappelijke voorzieningen waaronder een 
gemeenschapsruimte. In principe komen er tien 
appartementen per verdieping. De appartementen 
komen ter weerszijden van een inwendige centrale 
(door)gang. 

Alternatief plan Westpoint: woningen met gemeenschappelijke voorzieningen

Artist impression van het Westpoint winkelcentrum voorstel
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Aan de slag met de energiebesparing

De provincie Gelderland zet in op energiebesparing en omarmt 
daarmee het Europese doel van 20 procent energie besparing  
in 2020 ten opzichte van 2010. Energiebesparing omvat alle  
energiebesparingsmaatregelen om de consumptie van energie  
te verminderen. Gelderland blijft ook actief in de grootschalige 
uitrol van energiebesparing in de bestaande woningbouw.

Meer situaties en energiebesparingen 
De familie Hagendoorn heeft in 2012 het dak laten 
isoleren. “Dit was een behoorlijke klus, want we 
hebben ook het asbest laten verwijderen. Het jaar 
daarop hebben we in plaats van 3300 m3 gas maar 2950 
verbruikt,” aldus mevrouw Hagendoorn. 

Familie Meijerink heeft het huis in 2009 geïsoleerd. 
Door de koude winters was dit niet meteen in de 
portemonnee te merken, maar het huis oogde veel 
comfortabeler. “Het is moeilijk te zeggen hoeveel je 
bespaart,” zegt mevrouw Meijerink, “omdat we ook 
vaak de gaskachel gebruiken. We denken ook dat onze 
serre behoorlijk veel energie kost. We zijn afgelopen 
jaar naar een andere energieleverancier overgestapt, 
waardoor we 38 euro per maand bespaard hebben.”

De heer Schoonderwoerd heeft het huis in 2014 laten 
isoleren. “Dankzij de gevelisolatie voelt het huis heel 
prettig aan, maar hoeveel ik bespaar weet ik niet,” 
geeft hij toe. “Ik heb toevallig vandaag een warmte
beeldcamera gehuurd om mijn huis op de eventuele 
‘warmtelekkages’ te controleren,” zegt heer Schoon
derwoerd en haalt de compacte camera tevoorschijn. 
We zien meteen hoe de warmte bij de buren onder de 
voordeur wegvliegt. 

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het 
energieverbruik: is uw huis geïsoleerd? Heeft u 
HRbeglazing of enkel glas? Hoeveel warmte verliest  
u via de kieren, een serre of een open haard in huis? 
Gebruikt u ook een houtkachel (75% rendement) of 
een open haard (20% rendement) om te stoken?  
Al deze vragen lenen zich prima voor een gesprek 
tijdens een borrel bij de buren. Of nog beter: een 
huiskamersessie die door Kerschoten Energie Neutraal 
begeleid kan worden. U zorgt voor een huiskamer met 
maximaal 8 gasten (buren, vrienden, familie, collega’s), 
koffie en thee. Kerschoten Energie Neutraal zorgt voor 
een opgeleide vrijwilliger die met de gasten in gesprek 
gaat over energie en energie besparen, met veel 
praktische tips.  
Voor meer informatie kijk op de website:  
www.kerschotenenergieneutraal.nl

Wilt u meer weten over wat er landelijk speelt op dit 
gebied? Kijk dan op de website van Urgenda: 
www.urgenda.nl of Nudge: www.nudge.nl.
Wilt u weten hoe interessant zonnepanelen zijn voor 
uw huis? Neem dan een kijkje op www.zonatlas.nl/
apeldoorn. De Gelderse zonatlas is een interactief 
webinstrument dat voor ieder dak in Gelderland 
berekent hoe geschikt het is voor zonnepanelen en wat 
de kosten en de opbrengsten zijn. Niet alleen 
huishoudens, ook scholen en bedrijven kunnen via deze 
tool uitrekenen hoeveel energie zonnepanelen op hun 
dak opleveren.

We zijn benieuwd naar uw verhaal!

In de afgelopen jaren hebben veel bewoners van onze 
wijk maatregelen genomen om energie te besparen.  
In 2013 en 2014 werd dit door de gemeente Apeldoorn 
met subsidies gesteund. Sommige bewoners hebben in 
het kader van het verbeteren van het energielabel 
maatregelen getroffen.  
Het energielabel is sinds 1 januari 2015 verplicht bij de 
verkoop van een woning. Veel bewoners hebben mede 
daarom besloten om hun huis te isoleren, de beglazing 
te vervangen of zonnepanelen aan te schaffen. We 
gingen op zoek naar ervaringen en tips van de 
bewoners van Brink en Orden. 

Situatie familie Van Oostrom 
Zo heeft familie Van Oostrom in januari 2014 hun  
jaren ‘30 huis laten isoleren door het aanbrengen van 
spouwisolatie. 175 m2 gevel werd in één dag geïso
leerd. De bewoners merkten dit meteen doordat de 
ruimtes in de ochtend snel warmer werden. Opmerkelijk 
was dat er geen tocht meer was in de woonkamer want 
alle kieren werden ook gedicht. En als laatste: de 
isolatie werkte als geluidsisolatie, het lawaai vanuit  
de straat werd ook minder. 

Een rekensommetje
Kosten 2700 euro (1950 euro na aftrek subsidie) 
Subsidie 750 euro. 
Maandbedrag energie Van 255 euro meteen 
verlaagd naar 195 euro. Afgelopen jaar wegens een 
zachte winter, lagere olieprijs en het gebruik van 
houtkachel verlaagd naar 155 euro. 
Terugverdientijd 23 jaar.

Situatie familie Wilts
De heer Wilts heeft zijn huis ook laten isoleren.  
Het comfortniveau is daardoor aanzienlijk hoger 
geworden. Familie Wilts heeft ook gekozen om energie 
te besparen met zonnepanelen. In 2014 zijn er 22 
panelen op het dak gemonteerd. “Het dak leent zich 
hier perfect voor. De dakoppervlakte is pal op het 
zuiden gericht,”merkt heer Wilts op. “Door alle 
zonneuren in 2015 leverden de panelen maar liefst 
4100 kWh op, wat gelijk is aan 1300 euro. Ik ben er heel 
blij mee!”

Een rekensommetje 
Kosten Zonnepanelen 2014 ca. 4200 euro incl. BTW 
(BTW wordt achteraf terugbetaald)
Besparing 1300 euro per jaar
Terugverdientijd 3,55 jaar
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Klimaatadaptatie wat is dat nu weer?

Het aanpassen van onze gebouwen en omgeving aan de gevolgen van de klimaat-
verandering wordt klimaatadaptatie genoemd. Wat betekent dat voor onze wijk?

Het aanpassen van onze gebouwen en 
omgeving aan de gevolgen van de klimaatver
andering wordt klimaatadaptatie genoemd. 
Wat betekent een en ander voor onze wijk?

Op hoofdlijnen zijn er twee grote problemen 
bij de klimaatverandering, te weten:
•  Hevige regenval die onze straten en 

eventueel onze woningen onder (riool)water 
kan zetten.

Mogelijkheden om regenwater buiten het riool te verwerken

•  Veel te hoge temperaturen in onze stad 
tijdens hete zomerse dagen met als gevolg 
(grote) gezondheidsproblemen, m.n. voor 
mensen met een zwakke gezondheid.

Geregeld worden wij gewaarschuwd voor de 
gevolgen van het broeikaseffect, de opwarming 
van de aarde en zwaardere regenbuien. Met 
onze energie en CO

2
uitstootbesparende 

maatregelen zijn wij op de goede weg. Met de 
verstening van onze wijken zijn wij echter niet 
op de goede weg. Deze verstening geeft 
aanleiding tot extra regenwater op de 
gemeentelijke riolering die daar niet op 
berekend is. Er zullen extra maatregelen nodig 
zijn om de zware regenbuien die niet door het 
gemeentelijke riool verwerkt kunnen worden, 
goed te verwerken. De gemeente is bezig met 
een jarenlang omvattend plan om regenwater 
zoveel als mogelijk af te koppelen van het 
riool. Hierbij wordt het regenwater veelal 
afgeleid naar groenstroken, beken en sprengen, 
wadi’s en dergelijke. De regenpijpen van 
gebouwen worden daarbij losgekoppeld. 
Regenwater van daken die van de openbare 
weg zijn afgekeerd, kan in onze wijk veelal in 
de achtertuin infiltreren in plaats van naar een 
afvoer van het gemeenteriool stromen.

De verstening in onze buurten geeft in de 
zomer ook aanleiding tot extra hitte in de stad. 
Als u een buitentemperatuurmeter in de auto 
heeft, kan u – als u de stad uitrijdt – zien dat het 
in de stad 5 à 7 graden warmer is dan erbuiten. 

Een overstroming in de straat kan ook in onze wijk gebeuren

De gevolgen van deze verhitting kunnen 
desastreus zijn voor daarvoor kwetsbare 
mensen. Wat kunnen wij daar zelf aan doen?
• uiteraard doorgaan met energie besparen;
• de verstening van onze percelen beperken;
• zo veel mogelijk groendaken toepassen;
•  zorgen voor extra schaduw in de zomer 

bijvoorbeeld van bomen. 
Kijk ook eens op www.rainproof.nl.

Ook onze overheid (in dit geval de gemeente 
en het waterschap) zit niet stil. Zo is het nieuwe 
parkeerterrein van het winkelcentrum Orden 
voorzien van waterdoorlatende verharding met 
daaronder een infiltratiebed van grove steen. 
Daarnaast wordt gewerkt aan het herstel van 
onze beken en sprengen. Daarbij worden 
aanwonenden dikwijls aangespoord tijdens 
projecten in de openbare ruimte de afvoer van 
regenwater van hun perceel los te koppelen 
van het riool waarbij de gemeente de kosten 
draagt. Dit loskoppelen geschiedt niet in het 
gewenste tempo. Velen maken geen gebruik van 
het aanbod van de gemeente. De gemeente en 
het waterschap denken nu na om door subsidie 
en ook door het heffen van gedifferentieerde 
belasting het loskoppelen van regenwateraf
voer van de riolering te stimuleren. 
Uw wijkraad is ook voor het loskoppelen, maar 
ziet daarbij problemen bij de ontluchting van de 
riolering (met als gevolg ravage in bijvoor
beeld uw toilet) en extra gladheid van de stoep 
tijdens vriezend weer. In gesprekken met de 
gemeente en het waterschap zal uw wijkraad 
deze problemen aankaarten. 



Prestatieafspraken 2015-2018 
tussen gemeente en woningcorporaties 

Op basis van de structuurvisie stelt de gemeente elke vier jaar een woonagenda op. 
De woonagenda omvat de visie van de gemeente op het woningbeleid. Deze is reeds in 
2014 vastgesteld en heeft een werkingsduur tot en met 2018. Met de vaststelling van 
de woonagenda geeft de gemeenteraad aan het college de opdracht om met de partners 
te komen tot prestatieafspraken om de agenda uit te voeren (figuur 1). 
Deze prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente en de plaatselijke  
woningcorporaties en hebben een duur van vier jaar. 
 
Hieronder zijn kort de prestatieafspraken 
beschreven.

1 Kernopgave
•  Het borgen van voldoende woningen voor de 

primaire doelgroep met daarbij betaalbare 
woonkwaliteit en een gedifferentieerd 
aanbod in de prijscategorieën met een zo 
hoog mogelijke slagingskans.

2.1 Voldoende woningen
•  Partijen spreken af gezamenlijk te staan voor 

voldoende woningen voor de primaire 
doelgroep. De omvang van deze doelgroep 
en het slagingspercentage wordt gezamenlijk 
gemonitord. Indien nodig wordt er gezamen
lijk ingegrepen.

•  Met het oog op de betaalbaarheid spreekt 
de gemeente af om bij lastenverhoging 
specifiek te kijken naar de primaire doel
groep en de belangen van deze groep  
af te wegen.

2.2 Huisvesting zorgkwetsbaren
•  Gemeente en woningcorporaties verkennen, 

in samenwerking met de zorgpartijen, de 
behoefte aan zorg op de lange termijn en 
onderzoeken de consequenties voor het 
totale vastgoed in de gemeente.

•  De woningcorporaties stellen tijdelijk 50 extra 
opstapwoningen per jaar beschikbaar voor 
een periode van vier jaar ten behoeve van 
bijzondere doelgroepen.Verduurzamen van woningen

Gezamenlijk groenonderhoud
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vervolgstappen na de vastgestelde woonagenda
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•  De gemeente onderzoekt de mogelijkheden 
om een relatief eenvoudige, snelle en 
goedkope procedure te introduceren voor 
het plaatsen van o.a. mobiele units bij 
woningen t.b.v. mantelzorg.

2.3 Huisvesting bijzondere doelgroepen 
•  Partijen continueren en actualiseren de 

bestaande afspraken.
•  Het concept van woonservicegebieden 

wordt doorontwikkeld (woonagenda p16).
•  Vergunninghouders (asielzoekers) krijgen een 

goede woonstart. Hiervoor wordt Stichting 
Vluchtelingenwerk ingehuurd.  
Een goede woonstart duurt minimaal 1 jaar.

•  Het kwaliteitsniveau van de volgende 
dienstverlening wordt gehandhaafd: 
 Stadsbank 
 Buurtbemiddeling 
 Preventieve woonbegeleiding 
 Laatste kansbeleid 
 Sluitende buurtaanpak (sociale teams) 
 Aanpak woonfraude en hennepteelt 
  Continuïteit zorg en begeleiding voor 

bewoners

3.1 Sturen op woonkwaliteit van de stad
•  De gemeente gaat met diverse partijen in de 

stad intensiever in overleg over de totale 
ontwikkeling van de stad met daarbinnen een 
foto van de wijk, gebiedsvisies, de wijkaanpak 
en kansenkaarten. Concreet heeft de 
gemeente als pilot in 2015 voor een stadsdeel 
in overleg met diverse partijen waaronder de 
woningcorporaties, een gebiedsvisie 
opgesteld.

•  Bij het afstoten van (gemeentelijk) maatschap
pelijk vastgoed zoals buurthuizen en 
ontmoetingsplekken wordt de woningcorpo
raties om advies gevraagd. Centraal staat 
hierbij het (toekomstig) functioneren van 
wijken en buurten.

3.2 Inzet op kwetsbare plekken
•  Jaarlijks worden gezamenlijk de aandachtsge

bieden gemarkeerd.
•  Er wordt proactief en snel gereageerd op 

straat/buurt/wijkniveau.
•  In de praktijk voert de driehoek stadsdeel

manager, stadsdeelbeheerders en zorg
regisseur regie op buurt en straatniveau.

Voorbeeld mobiele unit voor mantelzorg

Gezamenlijk groenonderhoud

3.3 Verduurzamen van woningvoorraad
•  De ambitie wordt vastgehouden om te 

verduurzamen waarbij de corporaties in 2020 
gemiddeld minimaal label C halen, maar de 
partijen er alles aan zullen doen om hoger te 
scoren.

•  Partijen gaan door met de reeds in gang 
gezette duurzaamheidsprojecten in de wijken 
en grijpen kansen aan om meer projecten te 
starten.

•  Er wordt extra ingezet op de gezamenlijke 
lobby voor subsidies.

•  De gemeente pakt een actieve rol in het 
stimuleren van particuliere woningbezitters 
om te verduurzamen.

•  De gemeente onderzoekt de mogelijkheden 
om de infrastructuur van het elektriciteitsnet 
zodanig aan te passen dat het voor huishou
dens mogelijk wordt om opgewekte energie 
terug te leveren.

3.4 Groen houden van de woonomgeving
•  Beter afstemmen van onderhoudsprogramma’s 

groen en grijs tussen de gemeente en 
corporaties.

•  Slimmer organiseren van het onderhoud en 
participatie van bewoners stimuleren en 
faciliteren.

•  Partijen faciliteren minstens drie concrete 
projecten die buurtparticipatie stimuleren.

Structuurvisie
tot 2030

Woonagenda
2014-2018

Prestatieafspraken
2015-2018

Figuur 1 - stappen in het proces
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Parkeren Apenheul... 
onze wijk betaalt de rekening

Nadat in 2014 de JC Wilslaan tientallen keren 
gebruikt werd als parkeerterrein was de maat vol, en 
vroegen alle betrokkenen aan de gemeente om nu dit 
probleem eens echt aan te pakken en op te lossen. 
Het college beloofde om na een jaar met plannen te 
komen.

Toen is ook besloten om in de tussentijd één van de 
oefenvelden van AGOVV te gebruiken als overloop 
parkeerterrein. Die situatie hebben we in seizoen 
2015 meegemaakt. En dat bleek een slechte oplossing 
te zijn omdat de toegang tot dit terrein niet goed 
geregeld is. Sterker nog: in plaats van de hoofd
ingang van AGOVV te gebruiken, ging de poort aan 
de Harpweg open. Dat is de weg langs de gemeente
werf en de Stayokay, en voor de bewoners van deze 
wijk één van de weinige toegangswegen tot het park. 
Voor de start van het seizoen heeft de wijkraad al 
aangegeven deze route ongeschikt te vinden. En bij 
ieder overleg hebben we dit herhaald, en ook met 
foto’s laten zien waarom dit zo’n beroerde ‘oplos
sing’ is. Niet alleen kan je met je kinderen op een 
mooie dag niet langs deze weg het bos in, maar de 

kruising Asselsestraat / Laan van Spitsbergen wordt 
ook geblokkeerd met auto’s die in de file staan. 
Maar onze bezwaren zijn wel genoteerd, maar 
verder niet gebruikt. 
 
Want na dit seizoen komt het college met haar 
voorstel: van de diverse varianten die mogelijk zijn 
om het verkeersprobleem aan te pakken, wil zij 
kiezen tussen een parkeerdek op het reguliere 
parkeerterrein (bij het Boschbad) of een extra veld 
huren bij AGOVV en de kruising Asselsestraat / Laan 
van Spitsbergen voorzien van verkeerslichten en 
andere aanpassingen. 
In onze ogen dus geen oplossing voor het verkeer in 
de wijk. Sterker nog: op deze manier zal de overlast 
door opstoppingen, uitstoot (o.a. fijnstof) en geluid 
alleen maar toenemen. Wethouder Kruithof (PvdA) 
geeft aan dat “niet iedereen tevreden gesteld kan 
worden”, maar zo krijgen onze wijkbewoners wel 
heel eenzijdig de rekening gepresenteerd. 

Gelukkig hebben wij bij de meeste fracties in de 
gemeenteraad een luisterend oor gevonden.  
Het college moet er nu in maart op terugkomen  
en in elk geval ook nog andere varianten verder 
uitwerken. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een 
parkeerdek op het overloopparkeerterrein van de 
Julianatoren te realiseren met een pendeldienst naar 
de Apenheul. Als dit Wijknieuws bij u op de mat ligt, 
zal hopelijk de gemeenteraad het college hebben 
kunnen bijsturen op hun onzalige plannen.

Onhoudbare parkeersituatie bij Apenheul, 
zoals hier bij het toegangshek aan de Harpweg

De wijkraad Brink en Orden maakt zich grote 
zorgen over de manier waarop de gemeente het 
parkeer- en verkeersprobleem van Apeldoorn-
West wil aanpakken. Al jaren geeft het bezoek 
van vooral de Apenheul en in mindere mate 
ook de Julianatoren in het hoogseizoen overlast 
voor bewoners van de wijken Brink en Orden en 
Berg en Bos. 

wijkraad maakt zich zorgen over eenzijdige oplossingen



Het Zakenplein

Met het Zakenplein aan de Prins Willem Alexanderlaan 1423 in Apeldoorn heeft 
u de mogelijkheid om flexibel en op maat te huren. Het Zakenplein heeft een 
professionele uitstraling en is goed bereikbaar. Binnen 5 minuten bent u op de 
A1, in het centrum van Apeldoorn of bij het station. Zakenplein is degelijk en 
zakelijk. Veel ondernemers voelen zich er thuis. U ook?

Naast het verhuren van kantoorruimtes ondersteunt het Zakenplein haar huurders 
met de volgende diensten en/of voorzieningen:
Inrichting van uw kantoor | Voldoende  parkeerplaatsen | Kantoorartikelen 
Kantoormachines | Kantoormeubelen | Drukwerk | Printwerk | Plotwerk
Bel voor een vrijblijvende bezichtiging, wij geven u graag een rondleiding!

Pr. W. Alexanderlaan 1423, , Apeldoorn, Tel. 055 355 44 44  
dijkgraaf.nl | dijkgraafzakenplein.nl

Onderdeel van

vervolg op pagina 32...

Installatiebedrijf
Groothedde
Apeldoorn

Installatietechniek sinds 1920
www.gebroedersgroothedde.nl

Tulpenlaan 11     055-5213594
Beleefd aanbevolen voor uw:

Loodgieterswerk, elektra, dakbedekking,
sanitair, centrale verwarming,

lood en zinkwerken , duurzame technieken .
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Onhandige en onveilige verkeerssituaties in het winkelcentrum kunnen beter

Puntjes op de i voor  
winkelcentrum Orden

Het winkelcentrum Orden is intussen zo´n anderhalf jaar in gebruik. En hoewel nog niet alle 
ruimtes verhuurd zijn, lijkt het een groot succes. De wijkraad is dan ook erg positief over dit project. 
Ook het oude winkelcentrum heeft een mooie bestemming gekregen als gezondheidscentrum. 

Nu het winkelcentrum ook echt in gebruik is en 
de laatste werkzaamheden zijn afgerond, is  
het tijd om ook de laatste i’s van puntjes te 
voorzien. Hierbij is uw inbreng tijdens de 
Algemene Vergadering erg nuttig gebleken.  
Zo werden wij er o.a. op gewezen dat 
voetgangers er bekaaid vanaf komen als  
zij vanaf de Laan van Spitsbergen komen. 
Op 25 november is er een bezichtiging geweest 
met stadsdeelmanager Wim Bergink, onze 
nieuwe wijkbeheerder Noordwest Gijs van de 
Ridder, stadsdeelmanager openbare ruimte 
Jeanette van Dijk namens de gemeente, en 
Homme Schurer en Jancko Rijpma van de 
wijkraad. Hierbij hebben wij een aantal  door 
ons waargenomen  verbeterpunten laten zien. 
Wij hopen dat wanneer dit Wijknieuws bij u op 
de mat ligt, er een aantal van deze punten is 
aangepakt. 

Allereerst is de toegang voor automobilisten 
vanaf de Laan van Orden krap en onoverzich
telijk. Aangezien je hier gelijk ook een bocht 
moet maken en er auto’s uit parkeervakken 
kunnen komen, vragen wij ons af of het niet 
beter is om hier de toegang te verbreden.  
Het lijkt erop dat er bij de pinautomaat nog 

voldoende stoep overblijft als je hier wat vanaf 
zou halen. Ook fietsers die de officiële route 
volgen, komen hier in de knel (vanaf de kruising 
de Laan van Orden op, en dan rechtsaf of 
rechtdoor). Auto’s zien de fietsers hier wel eens 
over het hoofd. Voor voetgangers is het 
evenmin veilig: als je wilt oversteken naar de 
Orderbron, dan moet je maar hopen dat auto’s 
je zien èn doorhebben dat daar een oversteek
plaats is. Misschien kan hier met belijning al wat 
verbeterd worden.

Voor voetgangers is nu niks geregeld als deze 
vanaf de kruising naar het afvaleiland willen. 
Op dit moment wordt men geleid via de 
viswinkel en moet dan schuin oversteken  
(zie foto op blz. 32). Dit is natuurlijk niet veilig. 
En een vrij lang stuk bovendien. Tijdens de 
schouw werd geopperd dat dit misschien wel 
verbeterd kan worden door o.a. de opslag van 
winkelkarretjes een kwart slag te draaien, en 
aan de andere kant een pad te maken naar de 
kruising. Of dit mogelijk is moet nog blijken.

vervolg op pagina 32...

vervolg op pagina 32...

Het regenwater loopt nog niet overal goed weg
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... vervolg van pagina 31

Werkzaamheden Vosselmanstraat / Wilhelmina Druckerstraat

Voor aanvang van de werkzaamheden stonden 
er al veel vrachtwagens de attributen en stenen 
en stoepranden te lossen, en zelfs dat verliep 
prima met weinig oponthoud voor het verkeer. 
In de weken ervoor waren alle bomen in deze 
straat weggehaald zodat men hier verder geen 
omkijken meer naar had, want ook de midden
berm moest helemaal op de schop. Ook de 
stadsbussen gebruikten deze wegen, dus moest 
er rekening gehouden worden met hun 
tijdschema. 

De eerste fase was de aanpak van de splitsing 
Badhuisweg/ Vosselmanstraat. Verkeerslichten 
werkten niet en in plaats daarvan stonden er 
verkeersregelaars die in alle rust het verkeer in 
goede banen leidden. Soms was er wat 
oponthoud waar men als automobilist niet altijd 
blij mee was, maar tot ernstige incidenten kwam 

het gelukkig niet. De hele kruising werd eruit 
gefreesd door grote machines die de oude laag 
teer eraf schraapten en in de ervoor rijdende 
vrachtwagen spoten. Stukje bij beetje ver
plaatsten de werkzaamheden zich richting de 
Oude Enk. De parkeerplaatsen werden eruit 
gehaald, de stoep en het fietspad bleven ook 
niet gespaard; voor de Oude Enk werd het een 
puinhoop, maar het vervoer van de bewoners 
met taxibussen was allemaal geregeld. 
De taxibussen konden in elk geval bij de deur 
komen om bewoners op te halen en terug te 
brengen. 
Intussen zitten we al in fase twee wat veel meer 
moeilijkheden zou kunnen opleveren voor het 
verkeer en voetgangers. Bij het uitfrezen van de 
splitsing Vosselmanstraat / Wilhelmina 
Druckerstraat werden hele stukken weg eruit 
gehaald en moest het verkeer wachten voor de 

Als voorzitter van de commissie Verkeer wilde 
ik  deze werkzaamheden nauwlettend volgen.  
Ik had al zo veel negatieve geluiden gehoord 
over andere werkzaamheden en wilde ervaren 
hoe het hier zou gaan. Het werk zou in 2015 in 
drie fases gedaan worden, dus het was des te 
spannender of dit wel gehaald zou worden en 
of er op tijd aan de volgende fase begonnen 
zou kunnen worden. 

Oude situatie op de kruising

Hoewel het winkelcentrum nog nieuw is, en de 
bomen die geplant zijn nog moeten groeien, 
vinden we dat het winkelcentrum nog wel wat 
groener en minder stenig mag zijn. Als u hier zelf 
nog creatieve ideeën voor heeft dan horen wij 
dat natuurlijk graag. Het budget is uiteraard 
beperkt.

Verder is er geëxperimenteerd met regendoor
latend wegdek. Dat houdt in dat er tussen de 
klinkers heel fijn grind is gestrooid, zodat er wat 
ruimte tussen blijft. Als het goed is, zakt het 
regenwater dan gelijk in de bodem, en komt het 
niet meer in het riool. Dat juichen wij als 
wijkraad toe, en Apeldoorn zet ook in op het 

loskoppelen van hemelwaterafvoer van het 
riool op alle plaatsen. Maar het werkt nog niet 
overal perfect zoals op de foto op de vorige 
pagina te zien is. Een kinderziekte, en het wordt 
vast opgelost. 
Zoals u ziet proberen wij zelf verbeterpunten 
te signaleren, en doen wij ook echt wat met uw 
inbreng. Voor kleine zaken (losse tegels, e.d.) 
kunt u trouwens het beste de buitenlijn van de 
gemeente (14055) bellen. Zie ook elders in dit 
Wijknieuws.

Afvaleiland en karretjesopslag moeilijk te bereiken voor voetgangers
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Op deze plek is de situatie nu opgehelderd. 
Maar herkent u deze situatie ook ergens 
anders? Om gedoe met verzekeringen of erger 
te voorkomen het volgende advies uit Auto
week: “Als u niet zeker weet of u een uitrit 
verlaat, wacht dan even en laat het overige 
verkeer liever voor gaan. En als u bij een straat
je rechts eraan twijfelt of het om een uitrit gaat, 
beschouw het dan liever als een gewone straat 
en verleen voorrang aan gelijksoortig verkeer. 
Voorrang geven is in twijfelgevallen verreweg 
het verstandigst.”

Dus.

verkeerslichten of de regelaars die er stonden. 
Tot zover verliep alles goed. Toen men ook 
grote delen van het fietspad eruit haalde werd 
het een onduidelijke situatie voor de fietsers. 
Ze baanden zich een weg vlak langs zware 
machines en vrachtwagens die hun werk 
moesten verrichten.

Over dit gebeuren maakte ik mij ernstig zorgen 
en ik heb er een verkeers regelaar op aange
sproken. Deze persoon gaf mij helemaal gelijk 
maar hij kon niks anders doen dan opdrachten 
van de aannemer uitvoeren. 
Omdat ik veel fietsers zag zoeken naar de weg 
om van A naar B te komen heb ik bij thuiskomst 
de omgevingsmanager een mail gestuurd en 
hem gevraagd even kritisch te kijken naar de 
bebording ter plekke. Deze man liet mij de 
volgende dag weten dat men er mee bezig zou 
gaan. Dezelfde dag al waren de borden 
herzien en veranderd en kreeg ik telefoon dat 
er alles aan gedaan was om het veiliger te 

maken voor de fietsers. Een uur na mijn gesprek 
ben ik gaan kijken en tot mijn grote vreugde 
was echt alles perfect geregeld. 
De volgende fase betrof de werkzaamheden 
voor de brandweerkazerne, waarlangs alles 
opnieuw bestraat werd en een nieuwe weg en 
fietspad aangelegd werden. Einde van de 
werkzaamheden was gepland in week 45. 
Nou, het resultaat is prachtig te noemen want 
de verkeersdoorstroming over deze ring is 
verbeterd. Komende vanaf de brandweer-
kazerne heeft men geen voorrang meer en het 
overige verkeer over de ring (Wilhelmina 
Druckerstraat / Vosselmanstraat) kan beter 
doorstromen met veel minder oponthoud.
Er ligt nu een hele mooie weg in, die alleen nog 
wat aanplanting krijgt. Ik wil hiermee aangeven 
dat de aannemer/uitvoerder prima werk heeft 
gedaan met al zijn mannen. 
Fase 3A en 3B worden nog uitgevoerd in week 6 
t/m 11 en behelzen de Handelstraat. Meer 
informatie heb ik nog niet ontvangen. 

Voor informatie over wegwerkzaamheden kunt 
u ook op de website van de gemeente 
Apeldoorn kijken: www.apeldoorn.nl/
wegwerkzaamheden. 

zo’n uitrit komt alle kruisende verkeer voorrang 
verlenen, dus ook aan voetgangers. Je voert 
namelijk een bijzondere verrichting uit. In dit 
geval heeft dus iedereen op de Asselsestraat 
voorrang op iedereen uit de Jachtlaan.

Had u deze situatie herkend?
Blijkbaar bestond dit zo nog niet toen ik afreed, 
in elk geval kende ik dit niet. En eerlijk gezegd 
zie ik er ook geen uitrit in, je gaat tenslotte niet 
naar een garagebox of een oprit van een 
benzinepomp. Maar in dit geval is het een 
definitiekwestie: door de vormgeving wordt het 
een uitrit. “De aansluiting/uitmonding van weg X 
op weg Y kan in de praktijk gekenmerkt worden 
als een uitrit, als blijkt dat (1) het trottoir langs 
weg Y ononderbroken doorloopt; (2) ter hoogte 
van de uitmonding wat type en kleur bestrating 
betreft ten opzichte van het trottoir niet afwijkt en 
(3) de hoogteverschillen overbrugd worden met 
zogenaamde inritblokken. Als aan deze drie 
criteria wordt voldaan, mag van de weggebruiker 
verwacht worden, dat hij of zij de uitrit als 
zodanig herkent en zich overeenkomstig ge-
draagt.”

Met name deze bovengenoemde passage komt 
vaak terug in rechtspraak over kruisingen en 
uitritconstructies. De definitie komt van het 
CROW (Centrum voor Regelgeving en 
Onderzoek in de Grond, Water en Wegen
bouw en de Verkeerstechniek) en het hele 
verhaal past in de systematiek (wegindelingen) 
van het programma Duurzaam Veilig Verkeer 
van eind jaren ’90.

Dat het Wijknieuws gelezen wordt, bleek 
een paar maanden geleden toen ik werd 
aangesproken door iemand die mij 
herkende als de nieuwe voorzitter van de 
verkeerscommissie. 

En dan kan je vragen krijgen waar je niet gelijk 
het antwoord op weet. In dit geval ging het om 
de vorig jaar vernieuwde kruising Jachtlaan / 
Asselsestraat. Regelmatig gaan auto’s hier vol in 
de remmen. Dus blijkbaar is er onduidelijkheid 
over de voorrangsregeling (en wordt er te hard 
gereden, anders hoef je ook niet zo hard te 
remmen natuurlijk). Zelf was het mij al opgeval
len dat je als voetganger helemaal niet 
doorhebt dat je een fietspad oversteekt, omdat 
de kleur van het wegdek hetzelfde is als de rest 
van de stoep.

Wat is hier (en op veel meer plekken) aan 
de hand?
Navraag bij onze wijkbeheerder Gijs van de 
Ridder leerde dat dit een uitritconstructie is. En 
bij een uitrit of inritconstructie moet u als u uit 

Uitritconstructie

kent u de regels en herkent u de situaties?

Inritconstructie kruising Jachtlaan / Asselsestraat

De inrit bij de Driehoek is duidelijker

Nieuwe situatie op de kruising
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Bestuur

Vacature
voorzitter wijkraad

Jancko Rijpma
bestuurslid Cie Verkeer 
Chamavenlaan 5, 7312 HE
T 055  843 72 77 
M 06  521 80 899
E jancko@hotmail.com 

Jorina Ploeg
bestuurslid Cie Welzijn
Ritbroekdwarsstraat 42, 7312 DS
T 055  844 38 14
M 06542 94 396
E jmulder73@gmail.com

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

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

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

Adressen

Jolanda Boukari 
secretaris 
Laan van Orden 59, 7312 KE 
T 055  355 57 96
E wijkraad@brinkenorden.nl

Commissies

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

bestuurslid, adres zie 
linksmidden

•  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 kor50flokstra@hotmail.com

Commissie Welzijn
Aandacht voor jong en oud,  
sociale veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk
•  Jorina Ploeg, bestuurslid, adres 

zie linksonder
• Jolanda Boukari, adres zie boven

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

adres zie linksonder
•  Bob van Dongen 

Van Brerostraat 3, 7312 VK  
T 055  355 84 91
E b.dongen20@upcmail.nl
•  Peter Kranenburg 

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

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

adres zie rechtsmidden
•  Mieke Nieuwenhuis  

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

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

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

Commissie Website & Wijknieuws
•  Laetitia Bosch (Wijknieuws) 

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

(website en nieuwsbrief)

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

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

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

bestuur en commissies

?



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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Agenda 
Algemene Vergadering
 

Datum
Woensdag 20 april 2016

Locatie 
Scholengemeenschap 
Sprengenloo
Sprengenweg 81  
(ingang Pr. Beatrixlaan)

Tijd 
Aanvang 20.00 uur 
Zaal open vanaf 19.30 uur

5.   Financieel verslag over 2015  
door de penningmeester

     - verslag kascommissie
     - benoeming kascommissieleden
6.   Benoeming voorzitter commissie  

 Welzijn: Jorina Ploeg
7.   Ontwikkelingen in Brink & Orden  

 door  onze wijkmanager Wim Bergink

Korte pauze 

8.   Voorstellen wijkwethouder 
 Mark Sandmann 
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 hapje en een drankje.
U bent van harte welkom!

De eerstvolgende uitgave van Wijknieuws 
komt uit in augustus/september 2016. De 
uiterlijke aanleverdatum voor kopij van die 
uitgave is in de tweede week van juli 2016.  
Stuur uw kopij naar wijkraad Brink & Orden 
t.a.v. redactie Wijknieuws, Laan van Orden 
59, 7312 KE Apeldoorn, e-mail: wijkraad@
brinkenorden.nl. Of email uw kopij naar: 
laetitia@vosgroep.com Agenda 

1.   Opening 20.00 uur door de  
 interim-voorzitter

2.  Mededelingen
3.   Ingekomen stukken van het  

 secretariaat
4.   Goedkeuren notulen Algemene   

 Vergadering van 7 oktober 2015

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 Noordwest  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 eddy.van.essen@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@stimenz.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


