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Van de hoofdredacteur

Oude tijden herleven
Wanneer ik aan de decembermaand en de feestdagen denk, gaan
mijn gedachten onwillekeurig terug naar mijn jeugd. Niet dat die
nu zo onvergetelijk waren. Het volstrekt areligieuze gezin waarin ik
opgroeide was toch al redelijk in zichzelf gekeerd, en de feestdagen
waren daar eigenlijk de overtreffende trap van. De kerstvakantie
en het winterse weer zorgden ervoor dat er weinig noodzaak tot
naar buiten gaan was, zodat de buitenwereld een week of twee tot
uitzicht werd gereduceerd. Afgezien van het binnenhalen van de
kerstboodschappen - traditie wilde dat de verantwoordelijkheid
voor de foerage bij mijn moeder lag - en de dagelijkse gang van mijn
vader naar zijn werkgever, was er weinig waarvoor de voordeur
van onze socialehuurflat in Amsterdam-Noord open ging. Er was
dan ook niets dat ons als kinderen stimuleerde om ons vertier
buitenshuis te zoeken, of het moet een verdwaalde sneeuwbui zijn
geweest. Maar in weerwil van wat vaak wordt gedacht, sneeuwde
het vroeger ook al zelden rond de kerst.
Kortom: kerst en oud en nieuw, dat was thuis met de familie,
tijdens een van de twee kerstdagen en met oud en nieuw uitgebreid
met mijn oma uit Haarlem. Er werd wel goed gegeten en als
kind vond ik het gezellig en knus, maar achteraf gezien moet ik
constateren dat het niet heel inspirerend was.
In later jaren ervoer ik, misschien als reactie hierop, juist de
wens om eropuit te trekken tijdens de feestdagen. Het gedwongen
samenzijn met familie en schoonfamilie benauwde me in
toenemende mate en niets leek me leuker dan in een andere
stad of in een ander land de feestdagen te beleven, of op zijn
minst door een ongebruikelijke, niet-traditionele invulling van de
jaarlijkse sleur van platgetreden paden te kunnen afbuigen. Steeds
vaker probeerde ik bewust een activiteit te plannen waardoor de
feestdagen meer een belevenis en minder een vaste routine zouden
worden. Dat lukte niet altijd – sociale verplichtingen zijn soms
sterker dan de wens ze te mijden – maar er trad op zijn minst wat
meer variatie op in de besteding van de vrije dagen.

En nu zijn we bijna
bij kerstmis 2020
aangekomen. Voor
mij wordt het de
58e kerst. Ofschoon
ik moet toegeven
dat de onrust al
een aantal jaren
minder bepalend is voor mijn doen en laten
rond de decemberdagen, zal een originele
jaarafsluiting er deze keer zeker niet van
komen. De merkwaardige situatie waarin
we in dit krankzinnige jaar terecht zijn
gekomen, maakt dat we onze ideeën voor
een onalledaagse beleving van de feestdagen
maar beter kunnen vergeten.
Het heeft weinig zin hier al te dramatisch
over te doen. Als er iets is dat we in het
afgelopen jaar hebben kunnen leren, is
dat het leven niet te plannen is. Dat de
kerstdagen dit jaar in kleine kring en
bovenal wat ingetogener dan we misschien
zijn gewend moeten worden gevierd, is
vanuit dat perspectief niet anders dan een
logische consequentie. We moeten het maar
nemen zoals het komt. Decemberdagen
binnen de muren van de familiaire
beslotenheid. Net als vroeger. Maar dat kan
best gezellig en knus zijn.
Mede namens de redactie wens ik u fijne
kerstdagen en een mooie jaarwisseling.
Op naar een fantastisch 2021!
Okke Groot
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Van de voorzitter
Beste wijkbewoners,
Op het moment dat de eerste letters van dit
voorwoord op papier moesten verschijnen,
bereikte ons het verdrietige bericht dat
oud-bestuurslid Gerard Pohlmann is
overleden. Als portefeuillehouder Public
Relations was Gerard vele jaren aan onze
wijkraad verbonden en was hij onder
meer de organisatorische spil achter
diverse evenementen en bijeenkomsten.
Het bericht van zijn overlijden heeft ons
geraakt en op een later moment staan wij
nog uitgebreider stil bij zijn bijdrage aan
het werk van de wijkraad. Voor dit moment
wensen wij in de eerste plaats zijn familie
veel sterkte toe.
En dan is het belang van andere zaken
natuurlijk relatief… Indien u op zoek
bent naar méér informatie, dan verwijs
ik u graag naar onze updates via onze
Facebook-pagina en website.

Schroom bij vragen en/of opmerkingen niet
om contact met ons op te nemen.
Voor nu nog even ‘op afstand’ via e-mail,
maar hopelijk zijn er in het nieuwe jaar
snel weer meer mogelijkheden om elkaar
‘live’ te ontmoeten.
Mede namens de overige bestuursleden
wens ik u goede feestdagen toe. Bovenal:
in goede gezondheid!
Namens het bestuur,
Marc Visser, voorzitter
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Weet je wie
jullie huis zou
willen kopen?
Op zoek naar een woningmakelaar in Apeldoorn en
omgeving? Thoma Post Makelaars is actief als aankoop
en verkoopmakelaar in Apeldoorn en omgeving. Kijk
maar eens op www.thomapost.nl
Koninginnelaan 69 | 7315 BN Apeldoorn | 055 5260888 | www.thomapost.nl

Belangrijke telefoonnummers
• Wijkagenten Sharon Koenders (De Naald)
en Ronald de Man (Het Loo)
0900 - 8844
• Buitenlijn gemeente Apeldoorn
14055
• St.Vrijwillige hulpdienst De Kap
529 55 20
• Wijkserviceteam Noordwest
580 22 22
• Stimenz (Wisselwerk)
088 784 64 64
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Bereikbaarheid Wijkraad De Naald
e-mail:
website:

denaald@kpnmail.nl
www.wijkraaddenaald.nl

Indien u contact wenst met (iemand van) het
bestuur van de wijkraad, dan kunt u ons een
e-mailbericht sturen. Wij nemen dan zo
spoedig mogelijk contact met u op!

ber 2020

Van uw stadsdeelmanager

De corona blues

Wim Bergink
E-mail:
w.bergink
@apeldoorn.nl
Twitter:
@055Noordwest

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar
eigenlijk wil ik het helemaal niet meer over
corona hebben. Maar ik ontkom er niet
aan. Op TV buitelen de meer en minder
deskundige deskundigen over elkaar heen.
De maatregelen om corona het hoofd
te bieden en ons gedrag hebben grote
gevolgen voor de besmettingen en de
economie. Ons hele leven staat op z’n kop.
Thuis werken was in het begin nog iets
nieuws en ik merkte dat het soms zelfs wel
voordelen had. Maar het duurt wel erg lang.
De corona blues komt op.
Een belangrijk deel van mijn werk is
weten wat er speelt in de wijk en het
contact leggen tussen (mensen in) de wijk
en collega’s bij de gemeente. Ik probeer zo
veel mogelijk in de wijk te zijn en mensen
juist ook in de wijk zelf op te zoeken. Dat
gaat nu niet. Digitaal kan er veel, maar

dat is natuurlijk wel heel anders. En
samen met een groep mensen op straat de
verkeerssituatie bekijken of op de plek zelf
in gesprek over de speelvoorzieningen op
het veld kan alleen maar in die straat of
op dat veld zelf.
Het veel thuis zijn heeft ook effect op
hoe we onze buurt waarnemen. Wie de
hele dag thuis zit ziet langzamerhand
niet alleen de muren op zich afkomen,
maar ziet ook meer auto’s die misschien
te hard door de straat rijden, heeft meer
last van lawaai buiten en hoort vaker
die vervelende muziek van de buurman.
De corona blues slaat toe. Het helpt
misschien als we ons daarvan bewust zijn.
En proberen even iets meer te accepteren;
aan alles komt tenslotte een eind.
Ik ben van nature een optimist. De dagen
worden al bijna weer langer en wie weet
kunnen we over enige tijd ook een goede
remedie tegen corona tegemoet zien. En
tot die tijd: houd vol, houd afstand en
geniet van de kleine dingen die nog wel
kunnen.
Wim Bergink,
stadsdeelmanager Noordwest

Scheiden betekent het einde
van een relatie maar ook
een nieuw begin

M info@scheidenzonderzorgen.nl
T 06 21 70 50 87
I www.scheidenzonderzorgen.nl
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Tijd voor traditie

Het kerstdiner toen en nu
De tijd van het kerstdiner breekt weer aan. Met hoeveel personen
we aan tafel kunnen zitten, blijft nog even onzeker. Kunnen we
met afstand en zonder omhelzingen al met een grotere groep thuis
eten? Gaan we uit eten om de horeca in deze moeilijke tijden te
ondersteunen? Of bestellen we een menu om dat af te halen of
te laten bezorgen?
Nooit eerder bood de horeca zoveel mogelijkheden en brachten
zoveel winkels en supermarkten de bestellingen rond om zelf
thuis aan de slag te gaan. Vaak is dat een kwestie van op tijd
plannen in verband met een beschikbaar tijdslot. Ook is het
aan te raden om dit jaar zoveel mogelijk basisvoedsel vroeg te
kopen om drukte in verband met corona te mijden. Hou het
simpel en ga vooral voor de sfeer. Verderop in dit artikel blijkt
dat dit makkelijk kan. Verschillende generaties met een klein
budget of een dikke portemonnee vertelden na een oproep wat ze
aten en hoe het huis rook. Naar groot gebraad, naar brandende
kaarsen en dennengroen en dagen daarvoor naar wijn en andere
dranksoorten die gebruikt werden in marinades voor stoofpotten.
Geschiedenis
Het kerstdiner met familie en vrienden hoort tegenwoordig al
net zo bij het kerstfeest als het kerstverhaal, het kindje in de
stal, de kerstman en de kerstboom. In het begin van de 20e
eeuw werden uitgebreide kerstdiners, onder Britse invloed,
traditie in Nederland. Tijdens de regeerperiode van koningin
Elizabeth 1 in de 16e eeuw gaven hogere klassen al uitgebreide
kerstdiners met meerdere gangen. Vaak waren suikerproducten
een hoogtepunt. Suiker was duur en het zou medicinale eigenschappen hebben. Een groot stuk marsepein met nog meer
suiker versierd, vruchten en noten gooide hoge ogen. In de
eeuwen daarna ging het zoet naar het dessert en kwam er een
groot vleesgerecht op tafel, rosbief of gans met verschillende
groente- en aardappelgerechten. Rond 1900 kwam daar de
kalkoen van vele kilo’s bij. Later werd dat pas betaalbaar voor de
gewone man. Ook in Nederland ging men wel kalkoen eten. De
Britten zijn dol op de Christmas plumpudding met veel cognac
(ook wel vervangen door bruin bier of cider), zuidvruchten,
niervet en een beetje bloem. De pudding wordt gekookt en men
begint al maanden van te voren, soms al een jaar. Gelukkig is er
ook een snellere variant die qua smaak in de buurt komt. Ze zijn
ook ingeblikt of in vacuümverpakking te koop.
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Ook hier en nu blijven opvallend vaak
de traditionele gerechten op het menu
staan. De kalkoen, haas, konijn, de
ossen- of rundertong, lever, ragout,
beenham, rollades, groot vleesgebraad,
de stoofperen en spruitjes met spekjes,
cranberry’s, bloemkool, Brussels lof,
appelmoes en de vele klassieke puddingen
zoals Charlotte Russe, bavarois, panna
cotta, griesmeel- en bitterkoekjespudding
worden veel genoemd en geroemd. Toetjes
met vruchten en ijs en slagroom worden
ook nu nog geregeld gegeten. Er is veel
aandacht voor de soep of bouillon met
een rauw ei, huzarensalades, grapefruitof garnalencocktail.
Tegenwoordig wordt er in gezinnen veel
gegourmet, waarschijnlijk een afgeleide
van het gerechtjes koken in kleine
pannetjes zoals in Azië gebruikelijk
was. Fonduen, varianten op tapas
happen, fingerfood, maar ook uitgebreide
stamppotten (zuurkool of blote kindertjes)
doen het met Kerstmis (nog steeds) goed,
naast de uitgebreidere traditionele en
modernere gastronomische diners.
Ervaringsdeskundigen
De ‘ervaringsdeskundigen’ die op onze
oproep reageerden, gaven enthousiast
veel informatie. Je ziet duidelijk een trend
van lang tafelen, veel kleine gangetjes,
gezelligheid, versiering en mooie
achtergrondmuziek. Anderen doen ook
spelletjes tussendoor. Tussentijds appen
is in veel gezinnen nog steeds not done.
Tafel- en kamerversiering, geschikte
muziek en het gepuzzel wie wanneer
komt en wanneer de boodschappen
gedaan moeten worden, het reizen naar
schoonfamilies en het bereiden kosten
jaarlijks veel tijd en spanning. De beloning
is een gezellige tijd, waar we elk jaar
opnieuw naar uitkijken.

Studentenhuizen en -gezelschappen
houden vaak een jaarlijks ‘kerstdiner’
waarbij ieder lid van het gezelschap een
introducé uitnodigt. Dit diner vindt vaak
niet plaats in de kerstperiode, maar in
het voorjaar, omdat familieverplichtingen
ervoor zorgen dat tijdens de feestdagen
de groep niet compleet aanwezig kan zijn.
Zou het dit jaar geen aardige gedachte
zijn het kerstdiner, doordat je dit jaar
met corona misschien niet optimaal kunt
uitpakken, op een mooie voorjaarsdag
eens dunnetjes over te doen?
Ervaringen uit onze wijk
Kip

“In Japan is Kerstmis een romantisch
feest. Paren gaan uit eten, alles is okay.
De meeste families eten ‘chicken wings’.
Veel families gaan naar Kentucky Fried
Chicken ‘to get a family pack that is special
to Christmas’. Omdat we geen kalkoenen
hebben in Japan, gaan we voor kip.
Kip van fastfoodketen Kentucky Fried
Chicken op eerste kerstdag is zelfs zo
populair dat Japanners in grote steden
al in november de kip bestellen, zodat zij
op de 25e niet zo lang in de rij hoeven
te staan”. Deze traditie ontstond na de
reclamecampagne uit de jaren zeventig.
In 1974 prees de Japanse tak van
de keten hun kip aan als hét ideale
kerstgerecht. Dus als je kip eet met
Kerstmis dan ben je beslist niet de enige!”
Groot gezin

“Met kerst werd in mijn beleving
uitgepakt: een tiengangen menu.
Kerstavond om twaalf uur moesten
we nuchter naar de plechtige mis.
Daarna warme chocola, Brabants
worstenbrood en rozijnenbrood. Op de
dag zelf garnalencocktail, kippenpasteitje,
champignon- of kippensoep, ossentong
met een zurige roomsaus, rosbief met
room en champignon- of pepersaus,
haas of konijn. De laatste twee waren
krijgertjes, mijn moeder vilde die zelf. We
aten ook coq au vin. Daarbij verschillende
groenten, compote uit blik, stoofperen en
altijd appelmoes uit blik. Tussendoor een
spoom. Als toetje griesmeelpudding met
rode bessensaus, Charlotte Russe, Riz à
la Conde. Kerstmuziek op de achtergrond
en aan de lamp hing een kitscherige

kerstklok die je op kon winden en die
dan ‘Stille nacht, heilige nacht’ ten
gehore bracht. En natuurlijk baden we
voor en na het eten. Nu serveer ik niet
veel bijzonders, bij voorkeur tapas,
meestal in gezamenlijk overleg.
Iedereen maakt twee of drie hapjes en
klaar is Kees. De tafel wordt mooi gedekt,
de kamer sfeervol aangekleed, op de
achtergrond een zacht klassiek muziekje.”
Lege portemonnee

“Raar maar waar, ik kan me niets
speciaals herinneren met betrekking
tot het kersteten vroeger. Gewoon net
als op alle andere dagen... Wel bij het
ontbijt kerstbrood en een gekookt eitje.
Vaak hebben arme mensen wel andere
problemen om zich mee bezig te houden:
hoe houden we het warm in huis in de
winter, hoe betalen we alles, wat moet
er vervangen worden.”
“Mijn vader gaf buiten mijn moeder om
op kerstavond het bereide kersteten
onverwacht weg aan een superarm gezin.
Goed bedoeld, maar moeder was over haar
toeren toen ze dat ontdekte. Vader deed
de provisiekast open en zei: “Kijk daar,
nog meer dan genoeg, blikken en potjes”.
Andere jaren gingen er, in overleg, ook
jasjes en speelgoed mee. Ik zag dan na
de vakantie dat één van die kinderen,
bij mij in de klas, mijn spullen droeg of
er mee speelde. Dat was slikken want,
toen nog jong, begreep ik het niet.”
Meer ervaringen van wijkgenoten lezen?
Kijk op onze Facebook-pagina: facebook.
com/wijkraaddenaald
Tips in de sfeer van de kerstgedachte
• Doneer aan de voedselbank, vooral
als je zelf je buikje die dagen dik en
rond eet. Delen, natura of geld.
• Apeldoorn heeft een goed georganiseerde
afhaal-/bezorgsite voor maaltijden.
Denk vooral ook aan de mogelijkheden
bij ondernemers in onze eigen wijk.
• Leden van een interculturele kookgroep
in de Groene Hoven schreven in de
coronatijd een intercultureel kookboek,
Koken voor elkaar. Zie facebook.com/
desleutelapeldoorn
Joke van der Linden-Brenninkmeijer
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De postbode zien we vrijwel dagelijks

Ode aan de bezorgers
Als dit blad weer bij jullie op de mat ligt,
komt ‘de post’ mankracht te kort. De
kerstpost, zoals kerstkaarten, seizoenswensen en cadeaus, moeten bezorgd
worden. Dit jaar misschien wel meer
dan de laatste jaren omdat we elkaar
minder vaak of niet kunnen bezoeken.
Op de hoofdsorteerlocaties komen ze
ook handen te kort. Een stoere resolute
hardwerkende vrouw, die decennialang
op een postsorteerlocatie werkte, vertelde:
“Ik deed het werk met inzet
en gemotiveerd. Het was
flink aanpakken. De sfeer
op dit soort afdelingen is
vaak heel goed. Samen klaar
je dan de klus met plezier
en zeker in die drukke
top-hoogtij-dagen geeft dat
uiteindelijk veel voldoening.
Na de invoering van de
postcodes, verbeteringen
van de sorteermachines
bleven er nog veel handmatig
te sorteren stukken over.
Eigenlijk staan we te weinig
stil hoe gecompliceerd de
totale logistiek is en verfijnd het hele
proces en hoe gesmeerd het allemaal
loopt. Maar ja... mensen onthouden graag
wanneer er zand in de machine zat, onze
post niet kwam of te laat. Wij vinden
het normaal als alles op tijd komt. Ikzelf
eigenlijk ook, maar begrijp het wel”.
Relaxmoment
De bezorgers haasten zich door de straten,
van brievenbus naar brievenbus. Ze
leveren enveloppen, kaarten en kleine
pakjes af. Ze lopen tuinpad op en af.
Daarnaast weer een tuinpad. Dat gaat zo
door. Een appartementengebouw is dan
even een relaxmoment met lange rijen
brievenbussen. De postbode is in één klap
veel post kwijt.
De dagelijkse poststukken rondbrengen,
van kerstkaarten tot en met bankbrieven,
verdient waardering. De zakelijke post
is, dag in dag uit, een enorme klus.
Jarenlang zijn dat vaak dezelfde mensen.
Voor een kop koffie hebben ze met deze
grote te bestellen aantallen geen tijd, maar
een korte chat... daar maken ze tijd voor.
Veel mensen kennen de postbode van hun
straat of de postdame; die vrolijke vrouw
met mooie krullen, de postmevrouwbezorger. Postbodes doen onvermoeibaar
hun werk, met inzet en plezier. Ze zeggen:
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“Veel postbodes houden van het
buitenleven, de variatie in het weer,
de observaties die ze onderweg doen.
Ze weten veel van hun buurt. We zien
veel lief en leed, eenzaamheid en vrolijkheid”. De weersomstandigheden maken
het werk vaak moeilijker. Het giet, soms
is het glad, het sneeuwt, je vingers bevriezen, het kan snikheet zijn. Jongeren
combineren het vaak met een studie.
Pakketbezorging
De wagens met de pakketbezorging
rijden ook af en aan. De bezorgers gaan
auto in en uit en in en uit. Ze bellen
aan, wachten. Als ze geluk hebben is er
iemand thuis. Niemand thuis? De buren
dan maar? Dat is niet altijd een goede
optie. Een bezorger zegt: “Zo’n pakket
komt soms wel, soms niet aan. Wij zijn
verantwoordelijk dat het pakje op de
bestemming komt”. Een briefje
dan maar..?

Sinterklaas bestelt veel online. de Sint
doet zaken met diverse organisaties om de
cadeaus te bezorgen. Dat online bestellen
heeft niet alleen voordelen voor ons, maar
ook voor de sint. Sinterklaas hoeft zich
dan niet druk te maken over zwarte pieten,
roetveeg pieten, regenboog- en grijsvale
pieten. Voor het gemak noemt de sint dat:
“Mijn pieten gaan incognito’. De pakjes
worden punctueel afgeleverd, zonder dat
er een schoorsteen of een grote jute zak
aan te pas komt. Sint had het dit jaar weer
goed geregeld. Veel mensen waren blij
verrast en tevreden. Anderen hebben al die
cadeautjes nog te goed van de kerstman,
die het op dezelfde manier doet.

Soms komt een pakje van de Sint pas
aan met de kerst. Dat is sneu, maar een
kniesoor die daar op let. Gelukkig gaat het
heel vaak goed. Maar het kan ook anders
fout gaan. Lang, heel lang geleden ontdekte
een behulpzame buurman plotseling dat
hij vergeten was rond 18.00 uur bij de
buren aan te bellen en de pakjeszak neer
te zetten. De buurvrouw bleef maar op de
piano sinterklaasliedjes spelen. Te laat
buurman, te laat, je bent het vergeten!

We zien bezorgers die lopen, fietsen,
brommen of de auto gebruiken. In
veel brievenbussen ploffen kranten,
tijdschriften, folders met een dagelijks,
wekelijks of maandelijks ritme, ook in
de winter. Voor een deel valt dat onder
de codetaal van de bezorgwereld: de
stickers ‘ja/ja’, ‘nee/ja’ of ‘nee/nee’.
Het nieuwsblad van de wijk wordt
bezorgd. Of gaat dat over een aantal
jaren nog voornamelijk digitaal, zoals
meer papieren informatie?

Leveranciers
Tussen al dat pakjesverkeer rijden
tegenwoordig ook nog veel supermarktbezorgdiensten en andere leveranciers. Ze
bezorgen onze gewenste levensmiddelen,
kleding, woninginrichtingszaken, wasmachines, of TV’s. De nieuwe hype is de
bezorging van ‘gezonde happen’, fresh in
verschillende stadia van bereiding, zoals
halfproducten, nog volledig te verwerken
of alleen maar hop, de magnetron in...
Oef, mag je wel zo lui zijn en is dat wel
gezond? Bloemisten brengen hun bloemstukken en regelen abonnementen.
Apothekers brengen medicijnen waar
nodig.
De man van DHL verbaasde zich over de
vele briefjes met verborgen boodschappen.
“Niet thuis, ga je gang”. “Iedereen kan die
briefjes op de deur lezen. Wij vinden het
allemaal heel gewoon dat al die bezorgers
hard werken, eerlijk en betrouwbaar zijn”.
We willen ze graag dit keer in het zonnetje
zetten. Applaudisseren mag natuurlijk ook!
Joke van der Linden-Brenninkmeijer
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Van uw wijkagent

Het Schadefonds:
voor erkenning aan slachtoffers

Wijkagenten bureau
Europaweg 79
7336 AK Apeldoorn
tel: 0900 - 8844
Sharon Koenders
Wijkagent Loolaan/
noord
e-mail: sharon.
koenders@politie.nl
Ronald de Man
Wijkagent Het Loo
e-mail: ronald.de.man
@politie.nl
Spreekuur op dinsdag
van 19.00 - 20.00 uur
in De Groene Hoven,
Koninginnelaan 280

In ons werk hebben we vaak te maken met
slachtoffers van geweldsmisdrijven en hun
naasten en/of nabestaanden. In een aantal
gevallen is er geen sprake van een dader of
een verzekering die een schadevergoeding
betaalt. Voor een financieel steuntje in de
rug kunt u een aanvraag indienen bij het
Schadefonds Geweldsmisdrijven voor een
eenmalige uitkering.
Wat doet het Schadefonds
Geweldsmisdrijven?
Het Schadefonds is onderdeel van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid en
geeft een eenmalige uitkering aan:
• slachtoffers van geweldsmisdrijven
die hierdoor ernstige lichamelijke en/
of psychische problemen hebben of
hebben gehad.
• nabestaanden van slachtoffers van
een geweldsmisdrijf of dood door
schulddelict.
• naasten van slachtoffers die door een
geweldsmisdrijf ernstige en blijvende
lichamelijke en/of psychische
problemen (letsel) hebben.
Met dit geldbedrag wil het Schadefonds
erkenning geven aan slachtoffers van
situaties die nooit hadden mogen gebeuren.
Op deze manier wil de overheid bijdragen
aan het herstel van uw vertrouwen in de
samenleving. Het bedrag kunt u besteden
waaraan u wilt.

Het Schadefonds neemt aanvragen in
behandeling over situaties die terug
kunnen gaan tot 1973. Een aangifte
is handig, maar niet verplicht. Voor de
voorwaarden en slachtofferverhalen:
kijk op www.schadefonds.nl
Tip: Denkt u dat u in aanmerking komt?
Bel of mail dan even met Slachtofferhulp
Nederland, (0900) 0101 of zoek contact via
www.slachtofferhulp.nl (mailformulier,
chatfunctie). Hier werken Schadefondsspecialisten die u kosteloos verder
kunnen helpen met het invullen van
het aanvraagformulier.

Belangrijk om te weten
Het Schadefonds neemt nooit
contact op met de dader.
Er hoeft geen sprake te zijn van
een rechtszaak of veroordeling.
Het Schadefonds kan helpen met
het verzamelen van informatie
bij bijvoorbeeld de politie of het
openbaar ministerie.

Voorbeelden van geweldsmisdrijven
De geweldsmisdrijven kunnen heel
verschillend zijn: geweld op straat, tijdens
het werk, bedreiging met een wapen,
beroving, verkrachting, huiselijk geweld,
seksueel misbruik, sexting...

Rectificatie
In de nieuwsbrief van september jl. stond in het artikel
Gesprek met Henne Lansen op pagina 11 het e-mailadres,
waarop het boek ‘Alsof het nog gewoon is’ verkrijgbaar is,
abusievelijk verkeerd vermeld. Onze excuses voor het ongemak.
Het juiste e-mailadres moet zijn:

alsofhetnoggewoonis@outlook.com
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Sharon Koenders,
wijkagent Berg en Bos,
Sprengen en De Naald

Veilig oversteken
In onze wijk bevindt zich een aantal voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s). We gaan
er vaak gedachteloos aan voorbij. Toch ligt
er een heel rekenmodel aan de inrichting
en afstelling van een VOP ten grondslag.
Het bijzondere aan een voetgangersoversteekplaats is dat de voetganger
naar het licht toe loopt. Gemotoriseerd
verkeer en fietsers rijden van hun
licht af. Het naar het licht toe bewegen
maakt dat het licht mogelijk zichtbaar
rood wordt tijdens het oversteken. Dit
is nodig om duidelijk te maken aan
eventuele volgende voetgangers dat er
niet voldoende tijd meer is om een veilige
oversteek te maken. De voetgangers die
tijdens groen licht de oversteek gestart
zijn en inmiddels halverwege lopen,
kunnen de oversteek echter nog veilig
maken. Wenselijk is dat voetgangers die
het licht groen zien knipperen – groen
knipperend heeft dezelfde betekenis als
geel in verkeerslichten met drie kleuren –
wachten met oversteken, maar ze kunnen
als ze geen beperking hebben op dat
moment nog wel veilig oversteken.

Algoritmes
Het al dan niet nog veilig kunnen
oversteken heeft te maken met de
ontruimingstijd (OT), die ingaat op
het moment dat het voetgangerslicht
rood wordt. Deze (minimum)tijd is
gebaseerd op een bepaalde berekening
die rekening houdt met een gemiddelde
voetgangerssnelheid, de optreksnelheid
van het conflicterende verkeer, de
afstand tot het conflictpunt en nog
wat algoritmes. De waardes die hierbij
worden gebruikt, zijn wettelijk bepaald.
De ingestelde ontruimingstijd bij een
conflict is gebaseerd op de ongunstigste
conflictsituatie. Een voorbeeld hiervan
is de VOP bij de Loolaan: een voetganger
steekt over vanaf de Grote Kerk naar
Orpheus. Deze voetganger passeert een
rijbaan richting Naald, een rijbaan linksaf
richting centrum, een rijbaan rechtdoor
richting Vosselmanstraat en een rijbaan
richting rechtsaf naar Orpheus. Het duurt
vanwege de breedte het langst om deze
laatste rijbaan te passeren. Deze laatste
oversteek is dus het ongunstigst voor de
verkeersregeling en levert hierdoor de
langste OT op. De OT die de uitkomst
is van de berekening met betrekking tot
dit conflict is bepalend en wordt dus
ingesteld.
De uitkomsten van de OT-berekeningen
worden altijd naar boven afgerond
(3,2 sec wordt 4 sec). De minimale OT
kan in verband met de veiligheid derhalve
niet naar beneden bijgesteld worden.
Om een lang verhaal kort te maken:
doordat voetgangers naar het licht toe
lopen zien ze het licht rood worden. Dit
betekent niet dat de voetganger te traag is
of iets dergelijks, maar dit is om duidelijk
te maken aan naderende voetgangers
dat ze niet alsnog moeten beginnen met
oversteken. Is de oversteek tijdens groen
licht ingezet, dan kan er door ingestelde
ontruimingstijd veilig overgestoken
worden. De ontruimingstijd van oversteekplaatsen die relatief veel gebruikt worden
door senioren of mindervaliden verhogen
we uit voorzorg met een of twee seconden.
Marco Andela
Unitleider Verkeer- en Infratechniek
Gemeente Apeldoorn
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Openen en sluiten. Waar ben jij mee bezig? Is het glas bij jou
half vol of half leeg? Open jij of ben je een hekkensluiter?

Zetten wij er een hekje voor,
of staat de poort of het hek open?
Zo gaat dat de komende weken ook. Ben jij het jaar 2020 aan
het afsluiten of bereid je het openen van het nieuwe jaar 2021
voor? Wat neem jij mee de poort door het nieuwe jaar in? Wat
sluit jij echt af? Zet jij hekjes? Of open jij ze? Sluit je de poort of
zwaai je hem open? Wil je mensen of dieren insluiten of juist er
buiten houden?
Je kunt het van meerdere kanten bekijken en dat hangt af
van het doel, de functie. Hoeveel belang hecht je aan het
uiterlijk? Moeten hekken en poorten altijd mooi zijn, uniek, een
kunstuiting, of functioneel, misschien een beetje grappig, fris
geverfd, kenmerkend? Er kan met dikke letters de naam van
je familie, je bedrijf opstaan, of een logo. Daarmee geef je aan
dat je hoort bij een bepaalde keten, coöperatie, familiebedrijf.
We zien ook prachtige kunstuitingsvormen en allerlei variaties
smeedwerk. Wat vertelt een hek nog meer? Staat het open als je
bereikbaar wil zijn of is het gesloten omdat jouw tijd er op zit, je
niet werkt op dat moment, niet gestoord wil worden? Staat het
hek al liefdevol open omdat je je partner met
de auto verwacht? Hangt er een bord met ‘Pas
op voor de hond’? Die waakhond is getraind
om jou van dat terrein weg te houden.
Waarschijnlijk zal de hond gaan blaffen en
grommen. Als jij nóg een stapje zet, heb je de
poppen aan het dansen. In zo’n geval ben ik
altijd blij dat de baas naar buiten komt en me
langs die engerd naar binnenloodst, waarbij
hij vaak spannende verhalen vertelt. Die
angstaanjagende hond zakt door zijn poten
en gaat gerustgesteld goedmoedig liggen en
kwispelt met zijn staart.
Binnenhouden of buitenhouden?
Ik vond op mijn zoektocht veel hekken en poorten, fraaie
en minder fraaie, nuttige en niet nuttige, met een praktisch
doel of vooral als kunstzinnig object. Zij begrensden kleine
maar prachtig aangelegde tuintjes, grotere met interessante
tuinarchitectuur, andere met een verwaarloosd oerwoud,
of reusachtige oppervlaktes met de boodschap ‘ik omzoom
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Kroondomein
Het Loo’ of
Landgoed
Daendels.
Ook wordt er
voor muren
gekozen, waar
je op slechts
een enkele
plek naar binnen kunt gluren. In de
buitengebieden zijn grote weilanden, soms
hectares groot, complete boerderijen of
een deel daarvan omheind. De koeienwei,
de paardenwei, de blije uitloopkippenwei
en het terrein met vrolijke varkentjes.
Heel functioneel is een ‘veilige’ tuin
waar de kinderen mogen spelen met
schommel, zandbak en wip. Waar ze op
hun speelgoed tractortje kunnen rijden,
in de skelter racen, met de poppenwagen
lopen. Toen dieren nog de vrijheid hadden
om overal los te lopen, was het nuttig
om delen die niet toegankelijk zijn voor
het dier af te sluiten. Eigenaren gingen
hun eigendommen beschermen tegen de
mens die ongewenst binnen wilde komen.
Een drastische oplossing was de bekende
slotgracht met de ophaalbrug. Vaak als
doel niet alleen ‘buiten’ de deur houden,
maar ook ‘binnenhouden’, al dan niet
gewenst. Status blijkt een grote rol te
spelen. We kennen het ‘zelf-open-aubweer-sluiten-hek’ om doorgang te verlenen
en er zeker van te zijn dat de kleuters
(schoolplein), huisdieren niet ontsnappen
of het wild in de natuur. De diversiteit
is groot, er zijn ontelbaar veel varianten,
maten en prijzen en symbolische hekjes
waar je zo overheen stapt.

Sluiten of openen?
De mens kent nog een grotere variatie,
geen mens is hetzelfde. Een mens, in zijn
wijsheid, besluit zelf hekken te plaatsen,
te sluiten, te openen en daarmee een
boodschap uit te zenden. De mens houdt
ook van tradities. Want één ding is zeker,
31 december sluiten we om 24.00 uur
2020 af en openen we 2021. Jij kiest
zelf wat je in figuurlijke zin loslaat of
meeneemt, of je dat in alle rust doet of
met een feest. Je kiest waar je dat nieuwe
jaar je hekken laat staan of gaat plaatsen
en welke je gaat openen. Jij bepaalt jouw
leven, maakt jouw keuzes en doet je
eigen ‘bedrijfsvoering’, de bedrijfsvoering
van jouw leven. Gericht op geluk en
gezondheid, welzijn en welvaart. Maak er
een mooi jaar van.
Femke Ratering, textielkunstenaar,
stuurde twee foto’s. De eerste van een
kunstwerk, een weefwerk dat ze maakte in
een hek dat gedoemd was te verdwijnen.
Het tweede van een Community Art
Project Huisje Boompje Beestje, een
hekomheining voor een nieuw bouwproject
om aanstaande bewoners met het project
en elkaar te verbinden. Dat zijn mooie
beelden, zeker nu we in coronatijden
vaak aangewezen zijn op ‘huisje boompje
beestje’ en de coronaregels in ons
dagelijks leven moeten weven.
Joke van der Linden-Brenninkmeijer
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Gemeente Apeldoorn en samenwerkingspartners ontvangen 7,3 miljoen van het Rijk

Aanleg warmtenet in Kerschoten en
Kerschoten-West een stap dichterbij
De gemeente Apeldoorn en samenwerkingspartners hebben een subsidie ontvangen
van 7,3 miljoen euro van het Rijk. Dit bedrag
komt ten goede aan het onderzoek naar en
aanleg van een warmte-net in Kerschoten en
Kerschoten-West. Deze wijk zou hiermee de
eerste bestaande wijk in Apeldoorn kunnen
zijn die van aardgas overstapt op een
nieuwe, duurzame manier van verwarmen.
Wethouder Duurzaamheid Maarten van
Vierssen is blij: “We staan met z’n allen
voor een flinke opgave: een Apeldoorn
energieneutraal in 2050. Daarvoor moet
er veel gebeuren, en moeten we nu starten
met de eerste wijken. Deze steun vanuit
het Rijk is daarom erg belangrijk.”
De gemeente Apeldoorn werkt op dit
moment met de woningcorporaties De
Goede Woning, Woonmensen en Ons
Huis, Waterschap Vallei-Veluwe, Firan en
Jacobus Fruytier Scholengemeenschap aan
een plan voor de komst van het warmtenet,
in samenspraak met bewoners uit de wijk.
Warmtenet dichterbij, maar nog niet zeker
De komst van het warmtenet is hiermee
een stap dichterbij, maar nog niet
zeker. Kerschoten is de eerste wijk in
Apeldoorn waar dit traject onderzocht
wordt. Van Vierssen: “Het is financieel en
organisatorisch een ingewikkeld proces met
veel partijen. Als gemeente dragen we de
verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige
aanpak, en dat kost tijd. We moeten nog
veel zaken uitzoeken om te komen tot een
duidelijk en concreet aanbod. Dat aanbod
moet bovenal haalbaar en betaalbaar zijn
voor bewoners in de wijk.”
De plannen voor het warmtenet
Een warmtenet is een collectieve warmtevoorziening in een buurt, wijk of stad.
Leidingen onder de grond transporteren
warm water en geven warmte af in
de woning. In dit geval zal de warmte
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opgewekt worden uit het afvalwater (rioolwater) op het terrein
van het Waterschap aan de Stadhoudersmolenweg. Het
warmtenet zal een temperatuur van zeventig graden krijgen.
Dit betekent in praktische zin dat inwoners niet teveel aan
hun woningen hoeven te veranderen.
De huizen en gebouwen van de woningcorporaties in deze wijk
zijn of worden zijn al op de komst van het warmtenet voorbereid.
In het voorjaar van 2021 is er waarschijnlijk meer duidelijkheid
De gezamenlijke partijen werken de plannen verder in detail
uit en verwachten in het voorjaar van 2021 meer te kunnen
zeggen. Dan zal ook een tweede, wijkbrede bewonersavond
georganiseerd worden, mits de coronamaatregelen dit toelaten.

Met en voor de buurtbewoners
Ondergetekende begeleidt als energieregisseur de ‘werkgroep
warmte’. Deze groep betrokken mensen uit de wijk volgt de
plannen nauwgezet. Zij kijken kritisch mee en geven feedback
op de plannen. Ook organiseren we met vrijwilligers uit de
wijk al jaren energiebesparende acties. Dit jaar organiseren we
bijvoorbeeld de actie Zet ‘m op 70! Daarmee kunnen inwoners
testen of hun huis al voldoende geïsoleerd is voor het warmtenet.
De energieconciërges van deA helpen de deelnemers hun cvtemperatuur terug te zetten naar zeventig graden. Er zijn
sensoren beschikbaar die officiële metingen doen in de huizen.
En we bevragen uiteraard ook de deelnemende mensen naar hun
ervaring van het comfort in huis. Na het stookseizoen, in maart,
worden de resultaten van deze actie aan de wijk gepresenteerd.
Marjolein Tillema
Regisseur Kerschoten Energie Neutraal

Succesvol deelvervoer Mobuur stopt werkelijk
Het besluit is genomen: Mobuur stopt zijn activiteiten per
eind van dit jaar. De gesprekken die de afgelopen twee
weken nog zijn gevoerd met de gemeente Apeldoorn en de
provincie Gelderland, hebben niet tot resultaat geleid. Zonder
een structurele jaarlijkse bijdrage kan ook een vrijwilligersorganisatie niet voortbestaan. ‘Het gaat ons aan het hart,
maar we kunnen niet anders. We danken alle vrijwilligers die
zich hebben ingezet en met hun enthousiasme en service vele
wijkbewoners naar volle tevredenheid hebben vervoerd.’
Vanaf 1 januari 2021 kunnen de mensen in het Mobuurgebied een beroep doen op Plus OV: www.plusov.nl (ook
voor mensen zónder indicatie).
De klanten van Mobuur kunnen nog tot en met december
bij Mobuur terecht en hun strippenkaarten opmaken.

Indien gewenst kan het geld van niet
gebruikte strippen teruggestort worden.
Neem daarvoor contact op met Mobuur
op: (055) 303 40 60.
Marjolein Tillema,
voorzitter Mobuur

Hoera, het is een meisje!
Nee, nee, wij zijn niet zwanger en krijgen
ook geen kleinkind, maar hebben wel
heugelijk nieuws.
Drie jaar geleden gaf ik al aan dat ik
tegen mijn 70ste wilde stoppen met het
organiseren van de Buitenspeeldag (BSD),
één van de grootste evenementen in onze
mooie wijk en al zeventien jaar een groot
succes. Er kwamen helaas geen reacties.
Afgelopen jaar was corona er de oorzaak
van dat het voor het eerst niet doorging en
voor het komende jaar ben ik voorzichtig
optimistisch.
Midden oktober heb ik alle sponsoren en
vrijwilligers een mail gestuurd waarin ik
aankondigde dat we volgend jaar naar
Eindhoven gaan verhuizen om dichter
in de buurt van onze kinderen en kleinkinderen te zijn. Ik heb veel leuke reacties
gekregen, maar de beste was van Karin
Blom. Zij wilde me graag spreken over de
organisatie van de BSD en kwam samen
met haar man en jongste zoontje op
bezoek. Er volgde een zeer prettig gesprek.

Ik heb het complete draaiboek laten zien
en verteld wat je hier allemaal voor moet
doen.

Ze gaat het doen!

Vanaf nu ga ik alles optimaliseren. In
februari gaan we samen de puntjes
op de ‘i’ zetten en medio maart ga ik
haar voorstellen aan onze onvolprezen
sponsoren. Wij hopen dat deze kennismaking tot een langdurige relatie zal
leiden, want ze is jong genoeg om het
nog jaren te doen. Ook bij de verdere
organisatie gaan Yvonne en ik haar nog
bijstaan en op de dag zelf, 9 juni, zijn wij
aanwezig. In 2022 nog direct betrokken
vanuit Eindhoven en dan is het definitieve
afscheid na twintig jaar een feit.

Wel hebben we nu al een vraag:
wie wil haar helpen?
De voorbereiding deed ik altijd alleen
en in februari kwamen we met de harde
kern bijeen om de komende BSD door te
nemen. Dankzij de jarenlange organisatie
hoeft er nauwelijks geschaafd te worden,
maar een of twee mensen erbij zou voor
haar zeer welkom zijn en dan kan ik na
de komende BSD met een gerust hart
afscheid nemen.
Frank Nijpels
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De mannen die twaalfhonderd kilometer
riolering onderhouden en vervangen
Een kijkje in de wereld van Beheer & Onderhoud
Maar liefst 1.200 kilometer riolering in
de gemeente Apeldoorn… heb je daar
wel eens bij stilgestaan? Het doel van de
mannen van rioolonderhoud is dat alle
bewoners niet merken dat het riool er is.
Wil de Ridder (vakspecialist riolering), Cees
Petersen (unitleider water en riolering)
en het team rioolonderhoud (bestaande
uit acht personen) houden zich dagelijks
bezig met de riolering in onze gemeente.
Zij zorgen er namens Beheer & Onderhoud
voor dat de riolering functioneert, ze
repareren schades, verhelpen lekkages en
houden het riool schoon. Zo speelt er zich
ontzettend veel af onder onze Apeldoornse
grond. Wil en Cees vertellen er graag over.
Twee soorten riolen
Er bestaan twee soorten riolen, namelijk
het traditionele riool, waarbij vuil water
en regenwater gemengd worden opgevangen, en het afgekoppelde systeem,
waarbij het vuile water apart van het
schone regenwater wordt opgevangen.
Wil legt uit: “We kijken steeds vaker of er
‘afkoppelkansen’ zijn. Dit houdt in dat we
het traditionele riool vervangen door een
nieuw riool waarbij het schone regenwater
apart wordt opgevangen. We hebben hier
maandelijks een ‘wateroverleg’ over. Het
schone regenwater wordt steeds meer
opgevangen in wadi’s. Deze wadi’s zien we
met name in nieuwbouwwijken. Het zijn

eigenlijk droge rivierbeddingen die een
overvloed aan water kunnen opvangen in
natte periodes. Het is dus geen rioolwater
meer dat omhoog komt, maar altijd schoon
water. Dit is hygiënischer voor de bewoners
en beter voor het milieu. Wanneer riolen
zijn afgekoppeld, is dit ook beter voor de
wateropvang bij extreme regenbuien. Het
zal nog wel eens voorkomen dat er water
op straat komt te staan, maar weet wel dat
dit altijd schoon regenwater is. Het mag
wat ons betreft best wat hinder opleveren,
maar wij willen er altijd voor zorgen dat de
overlast beperkt blijft.”
Goede afstemming over vervanging riolen
Er vinden met grote regelmaat rioolinspecties plaats om vast te stellen
waar schades zich voordoen en op basis
daarvan worden er maatregelen genomen.
Wil vertelt: “Wanneer we maatregelen
nemen, proberen we dit zo veel mogelijk
te combineren met bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. Als er een riool compleet
vervangen moet worden, moet de weg
toch opengebroken worden. Wanneer dit
gecombineerd wordt met andere werkzaamheden, scheelt dat aanzienlijk in de
kosten. We hebben dan ook regelmatig
contact met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Leefomgeving. Riolering gaat in
onze gemeente zo’n zeventig tot tachtig
jaar mee. In het verleden is er altijd
veel aandacht geweest voor
leidingherstel, maar de laatste
jaren kiezen we daarnaast ook
steeds vaker voor het renoveren
van putten. Er werd lange tijd
gedacht dat de putten weinig
te verduren hadden, maar we
weten inmiddels wel beter. Dit
soort grootschalige ingrepen
worden uitgevoerd door een
externe aannemer.”
Innovaties in rioleringssystemen
“Binnen onze afdeling zijn we
altijd bezig met innovaties op
het gebied van riolering”, vertelt
Wil. “We kijken natuurlijk naar
landelijke trends, maar ook
binnen onze afdeling worden
er innovaties uitgeprobeerd.
Wil de Ridder en Cees Petersen
(Foto Rob Voss)
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(Foto Rob Voss)

We hebben altijd de focus
op wat het beste werkt,
hoe onderhoudsvriendelijk
het is en hoe de status op
de lange termijn zal zijn.
Zo zijn we bijvoorbeeld
bezig met een pilot
onder de parallelweg
aan de Zwolseweg in
Apeldoorn. Hier hebben
we waterbergende bestrating
aangebracht. In deze innovatieve
bestrating loopt het water via de
kolken de fundering in. Van hieruit kan
het water breed de grond in vloeien.”

Verschil tussen kolk en put
Jaarlijks worden er binnen onze gemeente
zo’n vijfhonderd tot zeshonderd meldingen
over de riolering gedaan. “Bij klachten
hebben bewoners het vaak over putten,
terwijl het dan om een kolk gaat. De
kolk is de plek waar het water het riool
in stroomt. Kolken zie je meestal aan
de zijkant van de weg. Als er een watermotiefje op de kolk staat, betekent dit dat
het om een afgekoppeld systeem staat.
Hier wordt het regenwater dus apart
opgevangen. Putten zijn de grote deksels
die je in het midden van de weg ziet”,
vertelt Cees.

Risico’s voor riolen
De risico’s voor riolen zijn groot. Cees
vertelt: “We zien vaak dat riolen verstopt
raken door vet en vochtige doekjes. Wcpapier lost wel op in het water, maar
vochtige doekjes niet. Ook wordt er nog
steeds veel frituurvet en jus weggespoeld.
Dit gaat stollen en zorgt voor problemen.
Verder zien we verstoppingen door
wortelgroei van bomen en struiken.
Bij voegen tussen de leidingen groeien
deze wortels soms naar binnen. Bij
rioolinspecties komen we regelmatig
flinke wortels in de leidingen tegen. Een
ander risico voor riolen is instorting.
Dit heeft vaak een lekkage als oorzaak.
Door de lekkage spoelt het zand onder
de verharding weg, ontstaat er een holle
ruimte en is instorting het gevolg. Het
asfalt erboven kan soms tijden lang intact
blijven, maar het gaat geheid een keer
mis. Hier kan een bewoner zelf niets aan
te doen, maar aan het doorspoelen van
vochtig toiletpapier en vet kan iedereen
zelf wel wat doen.”

Vetaanslag in het riool

Straatkolk met watermotief

Klachten verhelpen
“Niet alle meldingen hoeven acuut te
worden opgelost. Soms kan het wachten
en worden ze gecombineerd met andere
werkzaamheden”, aldus Wil. “Wat voor
bewoners in ieder geval goed is om te
weten, is dat zij zelf verantwoordelijk zijn
voor het water op eigen terrein. Op de
grens van hun tuin en het gemeentelijke
deel zit een controleputje op zo’n meter
diepte. Wij weten precies waar die putjes
zitten. Als er een melding komt, wordt
vanuit dat putje gekeken aan welke kant
het probleem ligt. Ligt het aan de kant van
de gemeente (staat het controleputje vol)
dan lossen wij het op. Ligt aan de kant
van de bewoner (staat het controleputje
leeg), dan moet hij of zij zelf hulp
inschakelen via een rioleringsbedrijf.
Bewoners worden overigens ook gestimuleerd om dakwater zelf op te vangen en
ook om hun tuin groen te maken zodat
water opgenomen kan worden. Er is de
mogelijkheid om subsidie te ontvangen.
Ga hiervoor naar:
www.apeldoorn.nl/subsidie-afkoppelenregenwater
Jeanette van Dijk
Regisseur Openbare ruimte
Stadsdeel Noordwest
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Gemengde wijkberichten
Speeltuin Bourbonstraat
Begin 2019 heeft een groep enthousiaste ouders van jonge
kinderen het initiatief genomen om het speelveld aan de
Bourbonstraat te vernieuwen en verbeteren. Bij een eerste
bijeenkomst op 19 juni 2019 bleek dat verschillende mensen
zich overvallen voelden door het initiatief van de initiatiefgroep.
Wij hebben vanuit de gemeente daarna de regie overgenomen
van de initiatiefgroep. Er is een werkgroep gevormd die samen
met de gemeente het ontwerp van het speelveld heeft gemaakt.
De werkgroep bestaat uit zes personen. Drie personen uit de
oorspronkelijke initiatiefgroep en drie personen die direct om
het speelveld wonen.
Waarom een uitbreiding van het speelveld?
Het gemeentebestuur heeft een aantal belangrijke speerpunten
benoemd voor de komende periode. Voor deze speerpunten
is door de gemeenteraad extra geld vrijgemaakt. Speciale
aandacht gaat uit naar het vergroenen van de openbare ruimte
(klimaatadaptatie), toegankelijkheid van de openbare ruimte
(inclusiviteit), gebruik van de openbare ruimte door gezinnen
(comfortabele gezinsstad) en meer zeggenschap voor bewoners
over de openbare ruimte (burgerparticipatie).
Wij waren daarom erg blij met het idee van de initiatiefgroep
om het speelveld op te knappen. Omdat dit past binnen
de speerpunten van de gemeenteraad is er ook extra geld
beschikbaar voor de inrichting van het speelveld.

Nieuwe bestemming Noorderkerk
De Noorderkerk, gelegen aan de hoek
Piet Joubertstraat en Loolaan, komt weer
tot leven. De kerk is gebouwd in 1898
en werd in 2005 verbouwd tot kantoor.
De kerk heeft geruime tijd leeg gestaan,
maar daar komt verandering in. Blijkens
een onder omwonenden verspreide brief
van een ontwikkelingsmaatschappij
is in samenwerking met de gemeente
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
om woningen te realiseren in de kerk en
het achterliggende kantoorgebouw.
Dit onderzoek is afgerond en de uitkomst is positief: er kunnen koop- en
huurwoningen worden gerealiseerd. Aan
het exterieur van de kerk zal volgens het
rondschrijven weinig veranderen en ook
de overlast voor de omwonenden tijdens
de reconstructie zal beperkt blijven.
Bron: rondschrijven van Noorderkerk
Vastgoed B.V. d.d. 5-10-2020

Centenkwesties

Uiteindelijk ontwerp en uitvoering
De werkgroep is gekomen tot een ontwerp dat met de direct
aanwonenden is besproken. Uit deze rondgang zijn nog enkel
opmerkingen voortgekomen, waarna de laatste wijzigingen zijn
doorgevoerd. Daarna is bij het veld een bord geplaatst met het
uiteindelijke ontwerp. De verwachting is dat in november wordt
gestart met de uitvoering en we hopen eind van het jaar klaar
te zijn.
Koen Jager
Wijkbeheerder Noord-West Gemeente Apeldoorn
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De gemeente Apeldoorn organiseert sinds
begin dit jaar in samenwerking met een
aantal maatschappelijke organisaties
inloopspreekuren over geldzaken. Zeker
nu in tijden van corona is het voor
sommige plaatsgenoten lastig hun
financiële huishouding rond te krijgen.
De medewerkers van Centenkwesties zijn
ook online te benaderen om u advies te
geven over uw financiën. Kijk voor meer
informatie op www.centenkwesties.nl

Sinds 1905 aan de Loseweg.
Hèt adres voor uw schoenen, tassen en accessoires.

Voor de verzorging van uw hond, kat,
knaagdier, vogel en aquarium gaat u
natuurlijk naar dierenspeciaalzaak:

al meer dan 40 jaar ervaring!
Volg ons via facebook.com/oxenerschoenen
en maak wekelijks kans op een shoptegoed
ter waarde van €50.

Koninginnelaan 107 • 7315 BP Apeldoorn
T (055) 521 29 74
E info@karmandsz.nl

www.karmandierenspeciaalzaak.nl
Kom gerust een keertje langs!

Voor bloemen, planten en
alles wat daarbij hoort ...
... ga je natuurlijk naar:

bloemisterij

LABBERTON
Julianalaan 11 • 7315 CC Apeldoorn • T (055) 521 55 65 / 521 23 96
E labberton.apeldoorn@planet.nl • I www.bloemisterijlabberton.nl

Bosweg 77, 7313 CA Apeldoorn • T 06 41 62 38 04
E info@kind055.nl • W www.kind055.nl

Bij Top Class Mondzorg hebben wij u als patiënt hoog in het vaandel staan.
Een perfect eindresultaat en een goede zorg voor uw gebit is ons streven.

Geboorte, verjaardagen, zomaar, iets goedmaken, liefde of overlijden. Voor
elke gebeurtenis in het leven kunnen wij een boeket naar wens voor u maken.
De winkel verandert elk seizoen en u zult steeds weer verrast zijn als u ons
bezoekt. U vindt ons aan de Koninginnelaan 35, de gezelligste winkelstraat
van Apeldoorn, op loopafstand van het centrum en de Grote Kerk.
Deandelsweg 2 - 7315 AJ Apeldoorn - Tel. 088 0300 700

Koninginnelaan 35 • T (055) 522 50 51 • www.wimvanmunster.nl

WIJ HEBBEN EEN RUIME COLLECTIE:
• ZITMEUBELEN

- banken, fauteuils & relaxfauteuils

• WAND- & KLEINMEUBELEN

- in kersen, eiken, mahonie & noten

• BEDDEN & KLEDINGKASTEN
• BEDBODEMS & MATRASSEN
• VLOERBEDEKKING
Korteweg 2 • 7315 CM Apeldoorn
Telefoon
E-mail
Internet

(055) 521 41 63
hulstein@planet.nl
hulsteinwonen.nl

SNACKBAR • EETCAFE

- onder andere tapijt, vinyl,
laminaat & pvc-vloeren

• GORDIJNEN & VITRAGES
• ZONWERING
- voor binnen en buiten

Kweekweg 2 • Apeldoorn • T (055) 521 71 38 • E kweekweg@kokkie.nl

www.kokkie.nl
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JOHANNES BOSBOOMSTRAAT 25 | 7312 LM APELDOORN | T (055) 521 35 27 | WWW.VEERMANIB.NL
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