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ja.a.nzer€Ía.d.erirrg
fDe op dinsdag 6 april gehouden jaarvergadering van de wijkraad had een
rustig verloop. De ongeveer dertig aanwezigen konden zich verenigen
net het door het bestuur gevoerde beleid. Het nu uit zês personen bestaande bestuur }egt duidelijk de nadruk op goede samenlterking, ook
en juist- met de gemeente.
De aftredende bestuursleden, Ànke van der Veen en Ton de Vos, werden
herkozen. Het ligt in de bedoeling het aantal steunpuntleden uit te
breiden. Er za]. tweemaal per jaar met dezen in een vergadering overleg
Rustige

worden gepleegd.

ja.a.r\rersaag
Firra.ncieefDe financiële stukken over L992 zijn veel rooskleuriger dan die over
L992. In L992 was er sprake van een tekort, nu is er f.L300r-- van de
subsidie overgebleven. Hierbij noet wel worden bedacht, dat, de kosten,
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vergaderd bij instellingen en scholen in
de wijk, hetgeen een besparing inhoudt
van f.5o0,-.
op de balans wordt een post trÏ.ening
ledenrr genoemd.Dit is het restant van
het bedrag, dat was ingezameld ter beI
kostiging van de procedure bestenmingst
73L4 LV
t wijziging Í{altersingel. ondat door de
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aanleg van een parkeerterrein de dreiging van een bestemningswilzígíng voorbij is, is besloten het geld in
beheer te houden voor de buurt rondom de lfaltersingel.
Op het terrein worden speeltoestellen geplaatst. De toestellen zí3n
overgedragen aan de wijkraad Sprengenbos. Ktein onderhoud daarvan kan
van het genoemde bedrag worden betaald.
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ttArrraot.,
Ca.fet
a.ria.
Sf>reragrerawegt In een vorige wijkkrant hebben wij u aI laten weten, dat een cafetaria
niet zo maar in het pand gevestigd kon worden. In november L992 deden
opnieuw geruchten de ronde over de vestiging van een cafetaria. Af en
toe zowel overdag als 's avonds werd er in het pand gewerkt. Geen van
de werknemers wilde vertellen, wat er zou komen en wie de nieuwe
huurder !tas. Toen in januari van dit jaar de PTT zo vriendelijk was
een brief gericht aan de eigenaar van cafetaria Àrno b.v. in de
verkeerde brievenbus te stoppen, werden onze vermoedens bevestigd. Wij
hebben direct de gemeente telefonisch op de hoogte gebracht, ervan
uitgaande, dat zíj maatregelen zou nemen om aan de verbouwingsaktiviteiten een einde te maken. Dat gebeurde niet en daarom hebben lrij
schriftelijk verzocht bestuursdwang uit te oefenen, volgens art. L52
van de gemeentewet. De gemeente besliste anders. De motivering van de
beschikking was volgens ons niet juist.. Daarom hebben wij direct een
Àrob-bezhtaar ingediend en een verzoek om een voorlopige voorziening
bij de Voorzitter van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State.

positief op ons verzoek om bestuurs- 2
wij beide beroepen ingetrokken.
Zowel de eigenaar als de huurder van het pand hebben van de gemeente
een aanschrijving gekregen waarin hen meegedeeld wordt dat de vestiging van een cafetaria in strijd is net het bestemmingsplan en dat het
pand niet in gebruik genomen mag worden als cafetaria -snackbar met
plate-service.
De huurder heeft tegen deze beschikking een Àrob-bezwaar bij de
gemeente en een schorsingsverzoek bij de Voorzitter van de afdeling
Rechtspraak van de Raad van State ingediend. Wij hebben voor omwonenden het woord gevoerd op de hoorzitting van de Raad van State. Inniddels heeft de voorzitter het schorsingsverzoek afgewezen. Het vervolg
van de Àrob-procedure wachten wij vol goede moed af.
Buurtbewoners zuIlen via hun wijksteunpunten, D. Vermeer en J. Àssink
van het vervolg op de hoogte worden gehouden.
Orrd.ererawerk.
Coórdinatie Ouderenwerk heeft een nieunre kantoorruimte gekregen. Het
pand aan de Àsselsestraat is verlaten. !{ijkconsulente Henriëtte Maas
houdt nu spreekuur in het wijksteunpunt ordenne aan de Germanenlaan
139. De spreekuren zíjn op lroensdag en vrijdag van 9.30-11.3o uur.
Fleed.e
fcri j Goed.e
Park.êernrirnte
De wijkraad heeft besloten geen medewerking te verlenen aan uitbreiding van parkeerruimte aan de Robijnstraat voor het woon- en zorgcentrum Goede Reede. De wijkraad is van oordeel, dat eventuele uitbreiding van parkeermogelijkheid dient te geschieden op eigen terrein van
Goede Reede. overigens is in de onniddelfijke ongeving van het woonToen de gemeente alsnog
dwang beschikte, hebben

en zorgcentrum nog voldoende parkeerruinte.

I:IorrcLe rrrr i Ë f- a- a.ttr> l- a. a. t s
De wijkraad heeft bij de gemeente een positief advies uitgebracht over
een hondenuitlaatplaats aan de Kon. Lodewijklaan tussen de Kon.
Hortenselaan/Boszichtlaan en gebouw Trias. Een aantal hondenbezitters
had zich tot de wijkraad gewend met het verzoek mee te werken aan een
uitbreidi.ng van het aantal hondenuitlaatplaatsen.

ViIi jt<werkgrroep
ViÍest
Er is een goede samenwerking tussen de Wijkwerkgroep l{est van Coórdinatie Ouderenwerk en de wijkraad Sprengenbos. De Wijkwerkgroep heeft
onder meer een signaalfunctie. Daarnaast wordt ook op eigen initiatief
gewerkt.
Eén van de initiatieven is het leggen van contact met afvaardigingen
van de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen. Daarnaast organiseert de
wijkwerkgroep jaarlijks een bijeenkonst over een speciaal onderwerp.
fn het afgelopen seizoen is gesproken over de taak van het verzorgingstehuis in de wijk.
Str>eel-terreirr
a-a.rl d.e St.erreral-a-a.n
Àan de Sterrenlaan naast de Christelijke Ondernemersscholen liqt eên
speelterrein, dat in verwaarloosde staat verkeert. In de vorige
wijkkrant is vermeld, dat naar aanleiding van een enquête gehouden
onder de omwonenden van het terrein -waarvan een grote meerderheid
zich uitsprak voor handhaving van dat terrein- de gemeente gevraagd
zou worden het terrein op te knappen.

dat het terrein opnieuw za1 litorden ingericht. Dit zeL waarschijnlijk al voor de zomer
gebeuren. De zandbak en het klinrek worden verwijderd
en hiervoor in de plaats komt een nieuw klimrek, uitgezocht
door de bewoners, in samenwerking met de wijkraad Sprengenbos. Ook worden de bankjes opgeknapt. Verder wordt het
terrein opnieuw ingeplant, en wordt het grasveldje verlegd.
Frra R.i j k.sdi errsÈerr
\Zerrzoersa>JNog voor de zomervakantie zullen de voorstellen uit het vervoersplan
met de gemeente besproken worden. Vast staat, dat er geen uitvoering
aan het plan gegeven kan worden, alvorens er maatregelen gienomen
worden in de buurt. Wanneer het een en ander duidelijk is, zal- er een
voorlichtings- en inspraakavond georganiseerd worden.
tt Slroog>1ztt uitloreid.irngr
Op verzoek van omnuonenden hebben rrij bezwaar aangetekend Èegen het
verlenen van een bouwvergunning aan rrsnoopyrr aan de Tesselschadelaan.
Tegen de uitbreiding op zichzelf bestaan geen bezwaren, maar wel tegen
het vergroten van de parkeeroverlast, die door de uitbreiding zaL
ontstaan. !Vi) zijn van mening, dat bij uitbreiding van het dagverblijf
ook parkeereisen gesteld hadden rnoeten worden. De hoorzittirg, die
onderdeel uitnaakt van de Àrob-procedure, heeft plaats gehad op 20
januari. Toen is ons meegedeeld, dat lrij de uitslag binnen 6 weken
tegemoet konden zíen. !{ij hebben echter nog steeds niets gehoord.
rr DFilclceft' \Zestigringr
Op de hoek van de Schuttersweg/Staringlaan heeft zíct'r êen kinderdagverblijf gevestigd, in strijd met het bestemrningsplan. Kinrlerdagverbli jven vallen onder de besternrning ttbi jzondere doeleindenrf . (8.D.
besternming). fíi j hebben de gemeente verzocht deze vestiging niet
zonder meer te gedogen, maar te starten met een ontheffingsprocedure.
Dit om recht te doen' aan de rechtsbescherning van omwonenden. Zíjn er
gggn bezwaren, dan wordt de vestiging gelegaliseerd.
!{ij hebben de geneente in dat geval verzocht uitdrukkelijk te vermelden, dat de B.D. bestemming alleen geldt voor de periode, gedurende
welke het dagverblijf in het pand gevestigd is. Dit om te voorkomen,
dat er in de toekomst aktiviteiten plaats zouden kunnen vinden, die
door ouwonenden niet gewenst zí1n.
Bi jz,ond.ere
wonirrgren
err t<l-eiraê
zargeerrl,t'ed.err
irr
woonlrrri
z,err, ïn december L992 heeft B. en lÍ. deze notitie vastgesteld. Evenals een
aantaL andere wijkraden hebben trij bezwaar gemaakt tegen de gevolgde
procedure bij de vaststelling van de notitie.
Aangezien de in de notitie genoemde ruimere opvatting van de bestemning rtwonentt ingrijpende gevolgen kan hebben voor de burgers , zíjn wij
v?n mening, dat voor deze notitie de TBBO-inspraak had noeten gelden.
l{ij hebben deze notitie pas ontvangen, nadat deze in de conrniJsie aI
was behandeld.
l{ij zí1n van mening dat de rechtspositie van de burger wordt aangêtast' wanneer andere vormen van wonen dan nu gelden, worden gedoogd.
De belanghebbende wordt op deze manier de nogelijkheid ontnomen de
normale procedure te doorlopen van inspraak, bezwaar en beroep. Wij
hebben het college verzocht dit besluit terug te nemen en inspraakrondes in te lassen, zodat iedereen zí1n mening over de inhoud van de
notitie kan geven.
De gemeente heef t toegezê9d,

Besternrnirrgtsp1.a.rr
Àpef-d.oorra
West - 4
Voor het gebied iets groter dan de wijk Berg en Bos wordt een nieuw
bestemmingsplan gemaakt. rn het gebied Iiggen o.a. het Kristalbad,
park Berg en Bos en Àpenheul. Van deze voorzieningen hebben wij allen
alleen de lusten ên niet de lasten. Toch hebben wij serieus nagedacht
over de parkeerproblematiek in de buurt rondom de attracties. Ons
voorstel om gebruik te maken op hoogtijdagen van bestaande parkeerterreinen in de buurt van de snelweg en van pendelbussen is niet overgenonen tijdens de voorinspraakperiode. Het plan werd te duur gevonden.
Nu loopt de normale inspraakperiode en hebben lrij opnieuw ons voorstel, iets uitgebreider, ingediend.
Pa.rkeer

Eita.f-ters irrgreJ//sE eea1>aa.a.t.s
Met klem verzoeken wij ouders erop toe te zien, dat hun kinderen niet
op de parkeerplaats aan de lÍaltersingel gaan spelen, voordat alle
auto's verdwenen zíjn. Er zí1n door spelende kinderen twee autots
beschadigd. Bij de ingebruiknening van het terrein zLjn duidelijke
afspraken gemaakt over het gebruik. om te voorkomen dat het terrein
tot verboden speelgebied verklaard wordt, verzoeken wij een ieder, die
zíet, dat afspraken geschonden worden, in te grijpen.
Tevens verzoeken wij hondenbezitters het terrein niet als hondenuitlaatplaats te gebruiken.
Wetlrorrd.ers
d.e wi jk. in !{ethouder Buyzerd gaat, verqtezeld door twee gemeenteraadsleden, op
woensdagmiddag 15 septenber praten net de wijkraden en de wijkbewoners. Zíj willen zícn. in de wijk op de hoogte stellen van eventuele
wijkproblemen. Er is dan gelegenheid voor de wijkbewoners met de
wethouder c.s. te praten. Nadere rnededelingen hierover volgen begin
september.

\Zeef- a.rairno \zoor
wi jksporÈ
Een kleine vijftiq wijkbewoners heeft zich opgegeven voor deelname aan
de sportstirnulering. Dat blijkt uit een door de wijkraad en de gemeente gehouden enquête in de wijk.
De meeste belangstelling ging uit naar gymnastiek. Daarna volgden o.a.
tennis, aerobics, zwenmen, bridger êD jeu de boules.
Het is de bedoeling rond september met de sport te beginnen. lilaarschijnlijk kan gebruik worden genaakt van de gpnunastiekzaal aan de
Sterrenlaan. Voor een paar sporten was de belangstelling te klein om
met een wijkgroep te starten.
\Ze rk e e r s k ne I- tr>r.rrrterr
Overleg over de verschillende verkeersknelpunten in de wijk heeft
geresulteerd in een mogelijke verbetering van het kruispunt Kon.
Lodewijklaan-Sprengenweg-Prinses Beatrixlaan. AlIe overige punten
komen -wegêns gebrek aan geldelijke niddelen- niet in aannerking voor
verbetering. Onderzoek door de gemeente heeft uitgewezen, dat de
geparkeerde auto's aan de Kon. Lodewijklaan bij het Julianaziekenhuis
niet van bezoekers van het Julianaziekenhuis zíjn, maar van de bewoners van de flats.

Gunrnirrgf-aa.n
Enkele (nieuwe) bewoners van de Gunninglaan hebben onlangs
een 'enquête' gehouden over maatregelen ter vergroting van de
verkeersveiligheid op de Gunninglaan. op de jaarvergadering
van 6 april j.1. was besloten zoiets dan in ieder geval in
overleg met de wijkraad (i.c. t{. Bieldennan) te doen. Dan
hadden deze nieuwe bewoners tevens geïnformeerd kunnen worden
over de huidige stand van zaken in het overleg met de afdeIing verkeer van de gemeente, én over de 'verkeershistorie'
van de Gunninglaan. De wijkraad is van mening, dat alleen een verkeersplan voor de hele buurt zinvol is, aangezien anders het probleen
slechts verplaatst wordt naar tde buren'. ltet de gemeente en de
belastingdienst is overigens overeengekomen, dat voor de hele buurt
naar een goede en definitieve oplossing van het verkeersprobleen
gezocht zal worden.
llIe e r j a. rerrlcegrrot
i ragt
De wijkraad heeft gebruik gemaakt van inspraakmogelijkheid voor de
meerjarenbegroting L994/L997 van de geneente Apeldoorn. In deze
begroting wordt een groot aantal verenigingen en instellingen financieel gekort in verband met door de rijksoverheid op,gelegde bezuinigingen. De gemeente is van plan een aantal taken over te brengen naar
de wijkraden.
De wijkraad Sprengenbos wil hieraan we1 meewerken. Maar... als er meer
taken zíjn te vervullen za}- de wijkraad meer geld en mensen beschikbaar moeten hebben. In september volgt er
een gesprek tussen de wijkraden en leden van de gemeenteraad over de

verdere gang van zaken rond de wijkraden.

Gl- a.sicorrt.a.irrers
De gemeente is van plan een aantal extra glascontainers te plaatsen,
o.a. één op de kruising Sprengenweg/Koning Lodewijklaan. Ofschoon de
wijkraad positief staat tegenover het plaatsen van extra containers,
hebben nij de gemeente deze lokatie afgeraden, aangezien op deze zeer
drukke kruising jaarlijks de meeste ongevallen in onze wijk gebeuren.
Àls alternatieve lokatie is de Koning Lodewijklaan tussen de Badhuisweg en de Soerenseweg genoemd, aan de voor- of achterzijde van de
winkels. Voorts werd als nogelijke lokatie de hoek Koning Lodewijklaan/Hoogakkerlaan genoernd, hoewel deze niet in onze wijk figt, en wij
daar dus geen zeggenschap hebben.

lfienwe
sÈerrrrE>trn.Èl-ed.en
Dhr. À. Donswijk, Planetenlaan 1, tel.:55912O
M!t. U. Klein Ge1tink, Gunninglaan 36, tel. z 559LL7
Irlw. D. Verneer, ltercuriuslaan 9, tel. s558O67
Dhr. J. Assink, Sprengenweg 74, tel.2557978
llw. À. ter l{aten, Poolsterstraat 9, tel. r5554L7
Mw. J. de Geus, Sumatralaan 39, tel.2557794
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Eelastingdienst

Beste Buurtbevronet,

'H"t zaL u niet otttgaan zijn dat, er met grote regeJmaat vrachtwagens met bouwmateriaLen at en aan rijden in uvr buurt. De
bouwmateriaLen zuLLen veeLaL bedoeLd zijn voor de het nieuwe
comPutercentrum van de Beiastingdienst dat aan de zijde van de
J.F. KennedyTaan gebouwd wordt. Om u wat meer vertrouwd te
maken met dit nieuwe gebouw in uw buurt Leest u in onderstaand
artikel- hoe zo'n g'ebouw nu tot stand komt,, hoe het gebouw in
de omgeving past enz. Een van de medewerkers van het BeJ-ast,ingdienst/Automatiseringscentrum had een gesprek met de
architect van het nieuwe gebouw, de heer Lijnkamp.
HET NIEIJIVE

COMPUTERCENTRT]M

VAN DE BELASTINGDIENST

Het nieuwe Computercentrum van het Belastingdienst/Automatiseringscentrum krijgt duidelijk vorm. Vorig jaar zomer is begonnen met de uitvoerende werkzaamheden. Het hoogste punt is
inmiddel-s bereikt.
De nieuwbouw, is gelegen in het, Walt,erbosch-complex aan de
zijde van de J.F.Kennedylaan. Het nieuwe computercentrum is
een vervanging voor het huidige computercentnrm dat in de
keLder van een van de gebouwen gelegen is is. Volgens planning
wordt het nieuwe gebouw in augustus l-993 opgeleverd.
Om een oplossing te kunnen bieden aan het wegvallen van de
parkeerplaats P5 (daar waar nu het nieuwe gebouw staat) zal- op
het middenterrein van het Walterbosch-complex een parkeerdek
gebouwd worden. Door de bouw van dit parkeerdek zal het aantal
parkeerplaatsen zel-fs uitgebreid worden. Door de uitbreiding
van het aantal parkeerplaátsen zal- de parkeeroverlast voor dé
buurt minder worden.
Hoe krijgt zo'rt nieuw Computercentrum nu gestalte? Heeft een
architect, veel vrijheden, of is hij gehouden aan allerlei
regels? fijd dus om eens een praat,je te maken met eên van de
medewerkend archi-tecten van het Architectenbureau Van Den
Oever 8.V., de heer Lijnkamp.
Het Àrchit,ectenburau'Van den Oever is een middelgroot bureau
met ongeveêr 30 medewerkers. Het is een jong bureau en bestaat
in de huidige vorín zo' n twee jaren. De heer Li jnkarnp houdt
zich ten aanzien van het Computercentrum bezig met het dagelijkse reiLen en zeilen op de bouw.
Het ontwerp ontstaat uiteraard op de tekentafel. Maar !.raarop
is het ontwerp nu gebaseerd?
"Het wordt in feite gedicteerd door een uitgebreid programma
van eisen. Dat zie je wel vaker bij technische gebouwen. Je
moet het eigenlijk zien als een omhulling voor hoogwaardige
techniek en dat betekent dat je in feite niet. zoveel vrijheid
,hebt. Wat hier gebouwd wordt is een computerruimte die zich
voor een groot deel onder de grond bevindt. "

Dat lijkt mij voor een architect toch niet het meest aant,rekkelijk, een bouwwerk onder de grond?
Lachends "zo erg is het niet. Gelukkig steekt er een groot
gedeelte boven de grond uit zoals kantoor- en werkruimten en
de printzaal! Ook is er een heel gebouw aan "vastgeplakt",
waarin de technische voorzieningen staan. In de archj-tectuur
herken je dit niet direct, maar het geheel bestaat eigenlijk
uit een grote bouwmassa onderverdeeld in een verblijfs- en een
techniekblok. In dat techniekblok staan o.a. luchtbehandelingskasten die er voor moeten zorgen dat de "machinerie"
ongestoord en continu kan werken. À1 deze gegevens dicteren in
belangrijke mate de vorm. "
Zijn er, naast de beperkingen ook vrijheden voor de architect?
"Uiteraard, allereerst de situering van het gebouw op het
terrein. Deze situering, ons voorstel dus, is overigens we1
vooraf gêgaan door een pit,tige discussie met gemeente en
andere instant,ies.
Erg belangrijk is hoe heÈ gebouw in z'n omgeving staat. Op dit
complex hebben we te maken met een hele fraaie omgeving.
Vervolgens is het belangrijk hoe je dat gebouw met de bestaande bebouwing verbindt, "aantakt" in jargon. "
Dit betekent dat het ontwerp van de bestaande gebouwen a1s het
$/are door moet lopen in het nieuwe Computercentrum?
"Jê, maar wel met een architectuur uit deze tijdl Je kunt, niet
terugvallen naar de architectuur van de jaren zeventig.
Het moet uiteraard passen maar moet wel zijn eigen idioom,
zí1n'eigen kenmerkende trekken hebben. "
Maar waaraan herken je dat dan?
"Dat herken je aan de high-tech achtj-ge uitstraling, althans
wat op dit moment de vertaling is van high-tech. In L980 r'/as
dat spiegelend glas.
De gevel is opgebouwd uit stalen frames waarbinnen raamdelen
worden opgenomen of, als het een dicht gevelstuk betreft,
panelen die met tegels bekleed worden. "
En dat straalt de high-tech uit?
"Jê, straks wannêer het gebouw klaar is, zul- je zien dat het
een high-tech achtige atmosfeer uitstraalt. Het is een huid
die als het ware over een betonnen gebouw wordt gespannen.
Ook komen binnen die stalen frames beweegbare zonweringselementen. Het idee is eigenlijk dat er een grid, een raster, op
de gevel gemaakt wordt waarÍnee alle zaken ingepast kunnen
worden zoals glas, zonweringselementen, dichte delen etc.
Hierdoor ontstaat een rustgevende en toch technische uitstralingi.

"

Belastingdienst

Maar op welke wijze past dat hier,

,schap?

in het bosachtige land-

"Uitgangspunt is nat,uurlijk dat er een computercentrum gebouwd
wordt. Daarnaast is er echter samengehrerkt met een landschaps-

architect.
Hij heeft een plan ontwikkeld waarin een aantal dingen onderkend wordt. BeLangrijk is dat geprobeerd wordt de groene
1ijst, zoals hij dat noemt, rondom het Walterbosch-complex in
ere te laten en zelfs verstevigd wordt,. Hierdoor houdt het
gebouw in ieder gevaI, van buitenaf gezien, het bosacht,ige
aspect. Na de voltooiing van het gebouw zullen hier en daar
dan ook struiken en bomen ingeplanÈ worden. "
De kleur van het glas op de geveI, heeft dat nog eên rol
gespeeld?

"Jazekerr êr is niet gekozen voor reflecterend glas maar voor
de massa gekleurd" gIas, waar een enigszins
groene \raas over hangt. En dat is in harmonie met de omgeving. "
Spreek je tenslotte, als architect, nog een bepaalde wens uit
hoe de omgeving tegen het nieuwe Computercent,rum aankijkt?
"Wat ik hoop is dat het nieuwe Computercentrum een uitstraling
zal- hebben naar de reeds best,aande gebouwen waardoor het
gehele complex als het ware een opwaardering krijgt en harmonieus in het landschap past. "
zogenaamd "in
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