SPRENGENBOS
wijkkrant nr. I van de wÍjkraad sprengenbos. November l99rr.
Contact erg belangriik.
Met een vertragÍng van een paar maanden ontvangt u onze wijkkrant. Die
vertraging is een gevolg van de te hoge werkdnrk bij een te klein aantal
bestuursleden. (U leest daarover elders meer).
In deze wijkkrant etorden verschillende zaken besproken, Zaken die van
belang zijn voor de burgers in onze wijk. I.Jij als bestuur wiLlen onder
meer door middel van deze krant het contact met de wiikbewoners onderhouden. Zeker, êr zijn ook andere contactmogelijkheden, zoals de telefoon' een bezoekie aan hui,s of zomaar een praatje op straat, in de tuin
of op een ParkeerPlaats. Het contact via een krant biedt veel mogelijkheden. Je kunt in een keer veel nieuws aan veel mensen vertell-en.
Vandaar dat het bestuur naar middelen zoekt om de wÍjkkrant nog interessanter te maken.
De gemeente Apeldoorn stuurt veel (belangrijke) papieren. Er zijn
contacten met j-nstanties, zakenmensen en I'gewone" burgers, gemeeen-

teraadsleden, ambtenaren, leden van andere Dorps- en hrj-jkraden. Kortom,
het te kleine bestuursapparaat draait op volle toeren. De inwoners van
de wijk Sprengenbos weten gelukkig de weg naar het bestuur goed te
vinden. U weet dat u ook contact kunt opnemen met de wijksteunpuntleden?. De steunpuntleden helpen u verder en/of nemen contact op met het
bestuur.
De ontwikkeling van de Wijl:raden is volop in ontwikkej,ing. De Wijkraden
krijgen meer werk, rneer bevoegdheden. Er wordt gesproken over stadsdelen
en wijkteams. Het bestuur houdt dit alles scherp in de gaten, reageert
schriftelijk en/of mondeline bij de gemeente. De Wijkraad Sprengenbos
staat vooraan in het contact met de gemeente. U kunt daarover regelmatig
Lezen in de plaatselijke media.
In dit vooraroord mogen twee felicitaties nj-et ontbreken. Het gaat om de
oud-bestuursleden Ton de Vos en Anke van der Veen. Ton de Vos i-s lid
geworden van de gemeenÈeraad (fractie Gemeentebelangen) en Anke van der
Veen is afgestudeerd aan de universiteit l\cente. Anke van der Veen heeft
kort naar haar afstuderen een baan gevonden in Amsterdam. Zíj is verhuisd naar een andere eroonplaats. Beide oud-bestuursleden hebben voor de
l{ijkraad beLangrijk werk verricht, \raarvoor een woord van dank op zj.jn
plaats is.
Uw speciale aandacht \n agen we voor het artikel "Uitbreiding bestuur
Wi jkraad noodzakel iik'' .

corneríssen' voorzitter

uitbreidinc bestuur wiikraad noorizake, r r::
De hiijkraad SPrengenbos moet worden uitgebreid met tenminste drie
bestuursLeden. Gebeurt dat niet dan wordt het voortbestaan van de
ldijkraad ter discussie gesteld.
Het bestuur is sinds enige tijd geslonken tot vÍer leden. Verhuizíng
naar elders en het aanvaarden van een andere baan ziin daarvan de
oorzaak. Het bestuur heeft over de noodzakelijke aanvulling van het
aantal bestuursleden al gesproken tijdens de jaarvergadering. Er is toen
een dringend beroep gedaan op de leden kandidaten naar voren te brengen.
Pogingen van het bestuur om leden te verzoeken zich als bestuurslid
beschikbaar te stellen hebben helaas niets opgeleverd. ook een publicatie op de gemeentelijkje informatiepagina van de Apeldoornse Courant
L.

heeft onvoldoende resultaat opgelevero.
huidiee situatÍe i-s onhoudbaar. Het werk voor de
tfijkraad wordt steeds meer. Zeker nu de gemeente taken
en bevoegdheden wil overdragen aan de líijkraden.
Het bestuur moet dichter naar de burgers toe en dat
gaat ook echt gebeuren. Een hele goede zaak. De tJijkraad
Sprengenbos wil daaraan graag meewerken.
Maar...daarwoor is uitbreiding van het aantal bestuursleden
noodzakeliik. Zonder voldoende bestuursLeden kunnen de werkzaamheden onvoldoende (soms zeLts helemaal niet) worden uitgevoerd.
Degenen, man of rnouw, die belangstelling hebben voor een bestuursfunctj.e kunnen contact opnemen met onze secretaris meraouw R.Maertens, Da
Costalaan lr, tel.553040. Er volgt dan een kennismakingsgesprek. Het
besturrr doet -nogmaal.s- een dringend beroep op de leden met kandidaten
naar voren te komen. U weet wat de gevolgen zijn als er geen kandidaten
De

komen.

Het bestuur

Speelterrein Eoelstenenbuurt .
Plannen voor het plaatsen van speeLtoestellen in het plantsoen in de
Edelstenenbuurt hebben verschillende reacties opgeleverd. Van "voor",
"even afwachten, eerst nog eens zient' tot "tegent'. Er is daarover
tijdens de 5aarvergadering van onze hlijkraad gesproken. Daarvóór en ool<
daarna hebben Leden van het comité gesprekken gevoerd met bewoners
(aanwonenden). Het comi-té heett ook de bewoners door middel van brieven
op de hoogte gesteld van de gang van zaken.
De tÍijkraad heeft rond de plannen een afwachtende -neutrale- houding
aangenomen. De bewoners van de Edelstenenbuurt moeten zelf een beslissing nemen. Bij het afslui-ten van deze )rrant zijn geen verdere bijzon-

derheden bekend.

tJiikwethouder Ober fietst

door de wiik.

tíijlarethouder Ronald Ober heeft met wiikcontactambtenaar HeIeen Brancit
op rrrijdag l-4 oktober een bezoek gebraeht aan onze wijk. Apeldoorn
beschikt over vijf wiilcr.lethouders, met daarnaast een coórdinerend

wethouder.

Drie bestuursleden (voorzitter Jan CorneLisEen, secretaris Roe1i
Maertens en 2e secretaris Jan van der Horst) hebben wethouder Ober en
ambtenaar He1een Brandt rondgelej.d langs veel mooie plekjes in onze
wijk. Ook werd }angs een paar (verkeers)knelpunten gefietst, zoals het
kruispunt Sprengenweg / Kon.Lodewijklaan, slooppanden aan de Kon.Lodewijklaan, bouwlocatie hoek Kon.Lodewijklaan,/Boszichtlaan, plantsoen ín
de Edelstenenbuurt waar een aantal bewoners graag kinderspeelwerktuigen
ziet geplaatst, parkeren bii Goede Reede aan de Robijnstraat, kruispunt
Soerenseweg,/Badhuisweg, de vijfsprong bij de Rabobank aan de Schutterssreg en het parkeren rond de rijkskantoren.
De wijkwethouder heeft toegezegd bÍj gemeentelijke diensten naar de
stand van zaken rond deze knelpunten te informeren. lrlethouder Ober sprak
van een mooj,e wijk. Hoe mooi Sprengenbos is was heel goed te zíen vanaf
het dak van het hoogste gebouw in de wijk, Het gezelschap was daartoe
uitgenodigd door een berrriende reLatie.
2,

Inteeraal wiikbeheer.
De gemeente heeft een nota samengesteld over integraal
wijkbeheer, kortom een visie over het toekomstige
bestuur van Apeldoorn. De wijkraden konden reageren op
die nota. Sprengenbos heeft dat zowel schriftelljk al-s
mondeling gedaan.
De lfijkraad Sprengenbos maakt deel uit -althans zo is het plan-

van

stadsdeel Noord-West. Dat stadsdeel omvat de wijkraden De Naald, Berg en
Bos, Sprengenbos, Orden, de Parken en Centrum-Zuid. Gedacht wordt voor
dat stadsdeel een wijkteam te stichcen met vertege$roordigers van onder
meer gemeente, wijkraden, Wisselwerk en politie. Kleine zaken, zoals
groenvoorziening, wegenonderhoud zouden via dat team geregeld kunnerr
worden. Daarnaast j-s er contract over financiele armslag voor uw wÍjkraden. Verder wordt gesproken over het aantrekken van banenpoolers voor de
administratie, een kantoorruirnte waari.n ook spreekuur voor de wijkbewoners kan worden gehouden. Definitieve besluitvormÍng lzas er -bíj het
afsi.uiten van deze wijkkrant- nog niet. kile hopen in onze volgende
wijkkrant verder op deze belangrijke zaak te kunnen ingaan.
Bestuur

hli

ikraad.

Het bestuur van de tríijkraaci Sprengenbos bestaat uit de volgende
personen:

-

Jan Cornelissen, voorzitter, Topaasstraat L2, tel. 552375.
Roeli Maertens-i(rooi, secretaris, Da Costalaan t*, 73LU PC

Apel-doorn, tel . 553040 .
Wil1em Bielderman, 2e voorzitter en conÈactpersoon steunpuntleden,
Huygenslaan '29, tel .55tr1119.
Jan van der Horst, 2e secretaris en contactpersoon steunpuntl"eden,

Topaasstraat 1il, teI. 5558b2,

Jaarvereaderins

.

heeft op woensdag 13 april in de docentenkamer
van het Veluws ColLege de openbare 5aarvergadering gehouden. Het was een
prettige bijeenkomst met voor de pauze een zakelijk gedeelte, na de
pauze ÍÍas er veel informatie door en over de politie.
De notulen van de vorige vergadering, het activiteitenversLag 1993 en
financj-eeL jaarversl-ag 1993 werden onder dankzegging aan de samensteilers goedgekeurtd. De kascommissie was al eerder akxoord gegaan met de
financiele jaarstukken. Bij de bestuursverkíezíng werd afscheid genomen
van Marlies Haverkorn van Riisewiik en Ton de Vos. Herkozen werden
secretaris Roeli Maertens-i(rooi- en 2e voorzitter lrliIlem tsÍelderman. Lre
vergadering ging akkoord met de benoeming van Jan van der Horst als
bestuurslid. Jan van der Horst draaide aI een tiidje mee als kandidaatbestuurslid. Tijdens dit agendapunt werd van bestuurszijde nog eens
gewezen op de noodzakelijke uitbreiding van het bestuur. Het zittende
bestuur werd gemachtigd nieuwe bestuursleden aan te trekken.
De vergadering gaf het bestuur toestemming zich nader te ori-enteren over
uitbreidinS; van de wijk met het gedeelte Sprengenweg-Noord. Dit is in
grote lijnen het gebied tussen de Kon.Lodewijklaan en de LooLaan' Br:
het agendapunt "Stand van zaken" werd een toeJÍchting gegeven op een
aantal punten waarmee het bestuur bezig is, zoals het Parkeren rondom de
rijkskantoren, trottoir langs de Schuttersweg aan de zijde van de
De Wíjkraad Sprengenbos
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wirrkels, speeltoestelLen in he! plantsoen in oe
Edelstenenbuurt. Bij de behandeLing van dit Jaatste
punt bleek dat niet alle aanvronenden ingenomen zijn
met een dergelijke voorzÍening voor de (jonge) jeugd.
Van bestuurszijde werd opgemerkt dat de verdere gang
van zaken neutraal wordt afgewacht.
Na de pauze hield Harm Jan Schroten, groepschef openbare
orde basiseerÈeid Noord van de regiopoliti.e, een ini.eiding over "Veiligheid in de wijk". Het was een boeiende inleiding waarin naar voren lmam
dat de polítie lang niet overal een oplossing voor heeft. Van de buurtbewoners wordt -zo mogelijk- een eigen inbreng vervacht. Schroten maakte
veel Ios bij de aanwezLgen. Dat bleek duidelijk tijdens het rragenhalfuurtje. De vergadering werd om 22.30 uur gesloten.
trottoirs Schutterswee .
Een hele verbetering voor de Schuttersweg! Er liggen nu trottoirs aan de
zijde van de winkels vanaf de Sterrenlaan tot en met Radio TV Stegeman.
Behalve de wijkraad en de gemeente hebben ook de ABN/AI.íRO-Bank, Groentezaak Kolvoort en Radio TV Stegeman een mooie geldelijke bijdrage
geleverd om de aanleg van het trottoir mogeLijk te maken. Klanten van de
winkeliers kunnen nu ieder geval veilig naar en van de winkels wandelen.
De gemeente heeft aan de overzijde van de Schuttersweg langs de ventweg
een trottoir aangelegd vanaf de Staringlaan tot het Rode l(n:Ísgebouw. Nu
zou het totale wegdek nog eens een fLinke opknapbeurt moeten krijgen...
De bomenverordenine 1995.

Het verlenen van vergunningen voor het kappen van bomen wordt thans nog
geregeld door de kapverordening. Het j.s echter de bedoeLing dat cieze
kapverordening wordt opgevolgd door de bomenverordening 1995. Het
concept van de bomenverordening is momenteel in het stadium van ambtelijke voorbereiding. Burgemeester en wethouders hebben nog geen stand-

punt ingenomen over dit concept.
De huidige kapverordening kent een vergunnÍgplicht voor het vellen van
bomen met een stamdoorsnede van meer dan 10 sm en voor hakhout en
houtwallen. Jaarlijks worden 600 tot 700 aan\xragen voor een kapvergunning ingediend. Hiervan wordt minder dan 1% geweigerd. De gemeente wil
nu de aandacht vooraL richten op de bescherming van grotere bomen met
een stamdoorsnede van meer dan 30 cm en groepen van kleinere bomen irr
houtopstanden.
De belangrijkste verschillen van de concept-bomenverordening ten opzich-

te van de kapverordening zijn:
- Houtopstanden kunnen beter worden beschermd doordat de wej.geringsgronden worden uitgebreid.
- Publicatie van al1erlei verleende vergunningen zodanig dat bezwaarden
hun bezwaar tijdig kunnen indienen bij de Arrondissementsrechtbank.
- l{eer aandacht voor de herplantplicht. Hienroor worden richtlijnen
geformuleerd.
-Brrrgemeester en wethouders krijgen de bevoegdheid om delen van de
gemeente aan te wj.jzen waarin de ve]]ing van een alleenstaande boom met
een doorsnede van 20 tot 30 cm aan B en !í gemeld moet worden. Deze
melding kan worden gevolgd door een herplantplÍcht.
De líijkraad Sprengenbos is in de gelegenheid gesteld om conunentaar te
leveren op de inhoud van de concept-bomenverordening. bJij zijn in grote
4.

lijnen akkoord gegaan met de inhoud van dit concept.
UeI hebben we conmentaar geleverd op een aantal artikelen van dit concept.
Parkeren Rondom Ri'ikskantoren.

Begin juli hebben bewoners "Rondom de Rijkskantoren" een brief en een
enqu8teformulier van de gemeente gehad. op de achterkant van de gemeentelijke brief was ook een brief gekopiëerd van de wijkraden Orden en
Sprengenbos. In deze brief werden bewoners uj.t de buurt gerraago suggestj.es te doen om de leefbaarheíd in de buurt te vergroten. Wij vonden het
heel spijtig, dat er van de 11100 bewoners "Rondom de Rijkskantoren" maar
68 bewoners hebben gereageerd. htij hebben verrolgens de buurt per briet
Iaten weten, dat wij door dit geringe aantal geen buurtplan konden maken
dat door bewoners "gedragen" werd. Tevens lieten we weten, dat de
besturen van de wijkraden Orden en Sprengenbos niet meer met de gemeente
zouden onderhandelen, omdat wij te weinig respons hadden gekregen. Deze
laatste brief heeft veel reacties losgemaakt. Daaruit hebben wij opgemaakt, dat het voor velen niet duidelijk is geweest dat er, naast een
reactie naar de gemeente, ook een reactie naar de wiji<raad gestuurd ha<l
moeten worden, Inmiddels hebben wij van de gemeente een ui-tdraaj. van de
bij hen binnengekomen opmerkingen gekregen. Hieruit blijkt dat 38% varr
de buurtbewoners gereageerd heeft. Een mooie score. Met de gemaakte
oPmerkingen gaan de wijkraden Orden en Sprengenbos alsnog aan de slag.
llet andere woorden, het overleg met de gemeente en de belasti-ngdienst
wordt voortgezet.
De gemeente (afdeling verkeer) gaat van de volgende pLanning uit:
- In het eerste kwartaal van 1995 gaat er een verslag van de enguete,
vergezeld van een inrichtingsvoorstel voor de buurtr van afdeling
verkeer naar het college van B. en W.
- Dan volgt er, een door de gemeente georganiseerde informatieavond over
het concepÈvoorstel. Bewoners kunnen nog tot three weken na deze avond
schrif telijk reageren.

- Deze reacties worden ve:*rerkt in het definitieve voorstel, dat vervolgens weer naar B. en W. gaat, vergezei.d van een kredietvoorstel en
dekkingsmiadelen. (triat kost het plan en waar gaat het allemaaL van
betaald worden).
- Dit alles zal vervolgens besproken worden in een commissievergaderÍng.
Ook hier kunt u \{eer reageren. U zj.et er is nog een iange weg te gaan. U
wordt tijdens iedere fase door de gemeente op de hoogte gehouden.
Kinderdaeverbliif Snoopv.
Eerst even te:rrg in de tijd,
Voor Snoopy in het gebouw aan de Tesselschadelaan gevestigd was, wero
het pand gebruikt door een technische schooL. Deze school veroorzaakte
nauwelijks overlast en was er soms iets aan de hand, dan werden de
prob.Lemen met omwonenden ín goed overleg opgelost. Van overLast van
geparkeerde autofs van de school was toen geen sprake. Bovendien was de
in- en uitgang van de school aan de ventweg van de Schuttersweg.
Snoopy heeft al snel na de ingebruikname van het gebouw, zonder met
omr.ronenden te overl.eggen, de uitgang verplaatst naar de Tesselschadelaan. Dit tot groot ongenoegen en ongemak van bewoners en weggebruikers.
Er komen nog steeds klachten bij ons binnen, vooral over het parxeergedrag van ouders, die hun kinderen bij het dagverblijf afleveren. Het
geLdende parkeerverbod wordt nog steeds genegeerd, waardoor er onover5.

zichtelijke en gevaarlÍjke situaties ontstaan. Voorat
voor kinderen van basisschool de Korenaar, die nog niet
zo groot zijn dat zij over geparkeerde auto's heen
kunnen kijken. De Vereniging "Veilig Verkeer Nederland'r
heeft
de situatie ter plekke bekeken en noemde deze
rrzeer

onselu]<kistr.
Bovenstaande was dan ook de reden dat wij, op verzoek van
ontwonenden, in november L992 bezwaar hebben aangetekend tegen

uitbreiding van het kinderdagverbli5f, zonder dat er parkeereisen gesteld werden. Uítbreiding betekent vergroten van de parkeeroverlast. In januari
1993 is er een hoorzitting in deze Arob-proeedure geweest. Een uitspraak
is er nog steeds niet, omdat er tussen de gemeente en Snoopy ook nog een
civiele procedure loopt, die de onze doorkruist.
Snoopy heeft de parkeerperikelen per brief van 10-9-1992 onder de
aandacht van de gemeente gebracht en voorEesteld parkeerhaventjes aan te
leggen tussen de school en het dagverblijf. Daanroor moest een stuk,
gedeeltelijk openbaar, groen opgeofferd worden. htij hebben, Dê overLeg
met onze wÍjksteunpunten, de gemeente l"aten weten hieraan ni.et de
voorkeur te geven, daar volgens ons met een kleine ingreep op het eigen
terrein parkeerplaatsen te realiseren zouden ziin. Ook speelde bij het
bestuur van de wijkraad het argument mee, dat Snoopy de aanlegkosten
niet oP de gemeenschap mocht verhalen. Per brief van 26-2-1993 heeft de
gemeente SnooPy laten weten, dat ook de dienst Groen, Natuur en LandschaP het niet gewenst vond het groen weg te halen en te vervangen <ioor
ParkeerpJaatsen. ïeeen aanlee van parkeerplaatsen op het eicen terrein
had de eemeente eeen bezwaar. Tevens werd in die brief vermeld dat er
door de rj.jkskantoren, in overleg met de wijkraad en de gemeente, werci
gewerkt aan een vervoerPlan en dat er in de woonstraten parkeerregulerende maatregelen getroffen zouden worden. Uitvoering daarvan voorzag de
gemeente toen nog in 1993. (zie stand van zaken in het stukje "Parkeren
rondom RÍjkskantoren". ) Per brief van L9-t*-Lggtt heefÈ Snoopy het ColLege
van B. en W. opnieuw verzocht parkeerpi.aatsen op oe groenstrook voor het
gebouw aan te leggen. Per brief van 5-10-L994 heeft de gemeente Snoopy
een zelfde antwooro gegeven a1s in de eerste brief, daar de si.tuatie
niet gewijzíed was.
Snoopy heeft een brÍef aan de bewoners van de Tesselschadelaan, gedateerd 25-10-1994, uit laten gaan waarin gereageerd wordt op de Laatste
gemeentelijke brief . IrJij vinden het uitstekend dat de buurt op de hoogte
gehouden wordt, maar dan we.l- volledig en correct. lJant er staat een
"foutje" in de buurtbrief. De gemeente vindt het weL degelijk noodzakelijk dat er iets aan de bestaande sítuatie gedaan wordt! (zie wederom
"Parkeren Rondom Rijkskantoren). De mogeLijkheid om parkeerpl.aatsen aan
te leggen is op het eigen terrein aanwezig (Snoopy erkent dat ook) maar
op een andere plaats dan Snoopy op dit moment voor ogen heeft. Gelu]<kig
wordt in de brief aan de bewoners gesteld dat Snoopy naar andere wegen
zal- zoeken om dit probleem op te.lossen. tdij hopen dat Snoopy een
positieve bijdrage ]evert die aan de bestaande, deels door henzelf
veroorzaakte, onveilige situatie een einde maakt. Dat komt dan Èevens de
verhouding binnen de buurt ten goede.
HEEFT U NOG WAT \R.IJE TIJD EN GAAT DE hII.IK U AÀN HET HART?
WTLT U GR-AÀG MEEDENKEN OVER HET T{EL EN I.JEE IN DE TdIJK?
LTJKT HET WERI(EN IN TEAI,ÍVER,BAND U LEI'K?
I{ELDT U DAN ALS KANDÏDAÀT-BESTWRSLID VAN DE WIJKRAAD!
WÏJ GEVEN U RUIM DE TIJD EN ALLE STEUN OM U IN TE WERI(EN.
BEL VOOR INFORMAIIE ONS SECRETARIAAT: 5530t*0.
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IS rISSEIJERK CBllIRIil-TBgf?
tíisselwerk Centrun-llest is een onderdeel van de Stlchting
Iíisselwerk, een instelling voor relziJnswerk in Àpeldoorn.
tfisselwerk heeft haar reikgebied in Apeldoorn opgedeeld in 4
stadsdelen. Centrrrn-lilest iE 1 van deze stadsdeLen.
Dit stadsdeel figÊ tussen de Loolaan en de spoorlijn.
NAT

NAT IX)EE TISSEÍ.NBRX CBIITRUTÍ{fB T?

t{isselwerk Centrum-l{est kan u op andere wiJkbewoners ondersteunen bij het werken aan lcnelpunten in de rijk.
Knelpunten die liggen op het gebied vans
- vrije tiJd
- Ieren
- ïonen
- rerken
Tevens beheert lÍisselwerk Centrrrn-líest de dienstencentra
Spainkbos en De Brinkhorst. Daar lunnen ouderen, naast ontuoeting en gezelligheid ook aan een groot aantal aktivitelten
deelneuen.

TTSSELNERX CENTRT'Ií-I|EST BTEDT:

-

sociaal kulturele aktiviteiten.
ondersteuning, begeleiding en advies bij sociaal kulturele

aktiviteiten.

kursussen.

ondersteuning, hulp en advies bij problemen waar organisaties en mensen uit de wijk orden tegen aan kunnen lopen.
kopieërservice.
ondersteuning aan organisaties en (groepen) mensen die zíclr
voor hun wijk willen inzetten. Bijvoorbeeld bij het realiseren vari speelplekken, hoe vraag ik aan en waar kan ik
terecht?
Publiciteit; hoe oereik ik mensen?

rÀÀR \,l[ND{T' U FISSELWERK CEXTRIIIí-TfEST?
frij hebben ons kantoor in het nieuwe wijkcentrun oRCÀ:

Gerranenlaan 36O
73L2 JJ ftleldoorn

Telefoon:

5531OO

-/

StLchtLng ïLssetrerk Centnn-fest

DLenstêncêntru SpaLnkbos

tat Ls een dLenstencentru?
llet dienstencentnrn is ln' de eergte ptaats een ontooetingsr:uinte. Er Is een open huiskaner, raar ouderen de gelegenheid
hebben anderen te ontmoeten, een kopJe koffie te drin*en, een
praatJe te nalcen, een spelletJe te doen of een krant te lezen.
Itet dienstencentrun Ls dan ook rnLj toegankelijk.
Daarnaast btedt het dienstencentrun een Eroot aantal activiteiten, alstede enkele diensten ( kapster/pedicure ), ïaarvan
ren tegen een kleine vergoeding gebmilc kan laken.
Het dienstencentnrn heeft ook een voorllchtingsfunctle; Lndien
gewenst kunt u een antwoord vl.nden op allerhande \rragen .ri$d.Js êen Ítesprek uet vrtJwilltgerT&roepskracht enlof Lnfornatie uit de folderkast.
oDenl-nostijden: op werkdagen O9.OO - L2.OO uur
13.30 - L7.00 uur
op zondag
14.30 - 16.30 uur
.

Eet actlviteiten-progrrara

De activiteiten, onder andere Ln de vorm van cursussen, kunnen
gericht zi jn op ontroetíng/r*.reatÍ.e, voning/educatle, expressie/eeatíviteit en leer berregen ycxrr ouderen. Dit seizoen
zal- ê!r bij voldoende belangstelling, op donderdaÍÍnorgen een
volksdansgnoep van start gaan. Naast deze i cursusachtige rr
aetiviteiten kunt u bij ons kaarten, biljarten en koersballen;
daarnaqst zi jn er Lnloolrspehiddagen Det oo. a. schaken of
ruumy-cub. De on*.?ikkeling van nieu...re, ander-soo=tige, activiteiten heeft onze aandacht; heeft g suggesties, schroou niet
en laat het ons weten.
Eet prograna-overzicht 1994 - 1995
*
Ëïi3Ê:g:;'::HË:g::i Hi33l3ÏHï;3"n

naaien

* bloensehikken
* cr.handwerken

roensdag- en vriJdagrnorgên
woensdagrmorgen

* tekenen/schilderen dinsdag- êÍl rniJdaguiddag
* textiele werkvormen donderdagrniddag
* yoga
naandagrnorgen
* gynnastiek
dinsdag- en woensdagrmorgen
* Baarlen
uaandag- en noensdagmiddag
*
naandagmiddag
* tgeE5Da.Llen
vrtJdagruiddag
DIDl;lsgheek
*@
volgens afspraak
@
Op rcensdag 2 non€rber organiseren ïiJ een koffl.e-ochtend,
raar u kunt kouen kennisuaken net het dlenstencentrun.
Een gastvriJe ontvangrst, een g?atis kopJe koffie, kennisnaking
let een aantal actlviteiten, een rondleldlng door het dienstencentrnru staan garant voor volledig lnfotmatie over het
rel.len en zeilen van dienstencentrum Sgnlntbos.
Inftchttngen

DLenstencentnrn Spaintcbos - Kon. Lodewijklaan 389
rítJkgebouw Orca - ceruanenlaan 360 - 55 31 00

B

- 55 65 ?2

Belastingdienst

Eet venroerpJ.an van de Belastingdienst
het HaJterbos-conpJex (het gebied tussen de ,J.F. KennedyJ.aan,
tsaitersingeT en Joost van den VondeJ.J.aan) zijn een aantal kantoorgebouwen
van de Belastingdjenst gevestigd. Zo vindt, u daar bijv. het Centraa-l .bureau
motorrijtuigenbeJastíng (CBI4), maar ook de Centrale betalingsa&ninistratje
(CBA), de ïnterne accountantsdjenst (IAB), Ondernemingen en het
àutornatjseringscentrum van àet SeJastingdienst. Samen met de medewerkers
van het l(adastet, dat ook op dit conpTex gevestigd is, werken er zo'n 2.300
Op

!0ensen.

ïeI eena lrcrrrc]-cnd
2.300 Medewerkers. Dat zijn er veel, heel veel ze1fs. Zo'n 1000 tot 1200
medewerkers komen dagelijks op de fiets naar kantoor. Er zijn echter ook
heel wat medewerkers die meÈ de auÈo naar kantoor komen, ook zo'n 1000 tot
L200. Zoveel parkeerplaatsen zijn op het WaLterbos-complex (daar zijn 600
plaatsen) niet aanwezlg, dus proberen de medewerkers een plekje in de
directe omgevi-ng te vinden. De automobilisten zijn de buurtbewoners
hierdoor vaak Èot last. De hele dag geparkeerde autors voor de deur is
irnmers niet altijd prettig, zeker niet wanneer u uw eigen auto daardoor een
stuk verderop moet parkeren.
Ook de BelasÈi-ngdienst is zich bewust van dit probleern. Àl- een hele lange
tijd wordt er daarom gewerkt aan een gedegen vervoerplan. WelLicht heeft u
er op één van de voorl-ichtingsavonden, die door het ÀutomatiseringscenÈrum
zijn georganiseerd, al iets meer over gehoord. In dit. artikel- wi]l-en wij u
vertelLen wat de laatste ontwikkelingen van diÈ vervoerplan zijn.
Gecctriedênie

À1 in L991 zijn de eerste stappen gezet om tot een vervoerplan te komen. Na
een gedegen vooronderzoek is een enguête gehouden onder de medewerkers.
Naar aanleiding van deze enguêÈe is er in het voorjaar van 1992 een
concept-vervoerplan samengesÈeld. Dit is vervolgens aangeboden aan het
departement van het Ministerie van Financiën (de Belastingdienst is immers
onderdeel van dit Ministerie). Àan het Departement werd gevraagd om geld
vrlj te maken voor de uj-tvoering van heÈ vervoerplan. Nadat er een gering
bedrag ter beschikking werd gesteld is begin 1993 een invoeringsplan
gemaakÈ. Het invoeringsplan beperkte zich voornamelijk tot het opzetten van
een carpool-systeem. Daarna is het een tijdje wat rustiger geweest rondom

het vervoerplan.

Ondertussen werden de medewerkers door middel van publikaties in het
personeelsblad en vla een aantaf andere medla voorÈdurend gewezen op de
parkeerproblematiek rondom het kantorencomplex. Natuurlijk mogen de wegen
rondom het complex, daar waar toegestaan, gebruikt worden om te parkeren,
mits diÈ tnaar op een fatsoenlijke manler gebeurÈ!

$rmssrs3;ing ret Giereente en Rijkawateretaat

Inmiddels is er door de Belastingdienst, en ook in uw buurt, weer vee]
gedaan. Zo is er door de Gemeente een enquête gehouden onder alle
buurÈbewoners. Meer hierover kunt u elders in deze wijkkrant lezen.
paarnaast zijn een aantal partijen meÈ e.l-kaar i-n gesprek gegaan om de
parkeeroverfast j-n de aangrenzende wijk rondom het glalterbos-complex op een
aanvaardbaar niveau te brengen.

Eelastingdienst

Dit ziJn:
* t{ijkraad TBBO Sprengenbos, vertegenwoordigd door mw. Maertensi
* de Gerne.tlgs Àfeldoorn, die de verkeerstechnische zaken zal aanpakken;
* Rijkswaterstaat, die o.a. de verkeerstromen in l'íidden- en OosÈ-Nederland
in banen probeert te Leiden;
* de hoofden van de verschl.Ilende Belast.ingdienst-eenheden op het
!{alterbos-complex.

Door RijkswatersÈaat, de Gemeente Àpeldoorn en de Belastingdienst wordt
binnenkort Êen intentieverklaring getekend. Hierin verplichten zij zich
o.a. rtot een gezamenlijke inspanning te komen om de parkeeroverlast op
aanvaardbaar niveau te brengent. Door de Belastingdienst is een
vervoercoórdinaÈor aangesteld die bemiddelt tussen de verschill-ende
partij en.

een

De plannen

Concreet betekent dit dat gestreefd wordt om het woon-werkverkeer voor 1998
Èerug te dringen tot 758 niet-autoverkeer en 258 autoverkeer.
Dit zaL o.a. gebeuren door het carpoolen te bevorderen en door het opzetten
en bijhouden van een carpoolregister. Carpoolers krijgen gereserveerde
parkeerplaatsen op het terrein.
Daarnaast wordt het aantal parkeerplaatsen in overeenstenuning gebracht met
het noodzakelijke aantal autogebruikers. Eigen autogebruik wordt financieel

onaantrekkelij k gemaakÈ.
Tenslotte zal door de Gemeente een stringent parkeerbeleid
(parkeervergunningen, parkeermeters, strenge controle) gevoerd worden.

Het gebruik van de fieÈs zal worden gesÈimuleerd. Dit betekent dat het
aantal- plaatsen in de fietsenstallingen wordt uitgebreid tot 1400.
meer korÈe, snelle en rechtsÈreekse verbindingen tussen woonconcentraties
en werkgebieden te realiseren. Met busonderneming 'Midnet' zi.jn inmiddels
onderhandelingen gestart.

Natuurlijk hebben al deze maatregelen geen effect branneer de rnedewetkers
zelf nieÈ doordrongen zijn van de noodzaak om iets aan deze
parkeerproblematiek te doen. Ook Belastingdienst-intern wordt daarom veel
aandacht besteed aan het vervoerplan.
À1 deze maatregelen hebben tot doel om rondom het Walterbos-complex een
goed woon- en leefklimaat te realiseren.
Wij, de Belastingdienst-eenheden op heÈ !ÍaLterbos-comp1ex, zijn er van
overtuigd dat we daar samen met u en de Gemeente Àpeldoorn en
Flijkswaterstaat best uit zull-en komen!
Mocht u nog vragen hebben over het deze problematiek, dan kunt u in eerste
instantie terecht bij uw eigen wijkraad. In tweede instantie kunt u contact
opnemen met de vervoercoórdinator van de Belastingdienst, !Íalterboscomplex, mw. Houwing, teL. 055 - 28 24 47 .
Namens
Bel as

alle eenheden van het t{alterbos-comp1ex,

tin gdi ens t/Automati s erings cent

rum

