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'Weer aan het werk

Na de vakantieperiode maakt iedereen

zich weer op om aan de slag te gaan.

Vooruit kijken, plannen maken, agen-
da's "trekken", vergaderen en uitvoe-
rend bezig njn. Datgeldt ook voor de

Wijk-raad Sprengenbos. Juist nu de
gemeente taken afstoot komt er extra
werk voor bewonersorganisaties om de

hoek kijken. Groenbeheer, openbare

werken, financiën zijn allemaal mooie
woorden, maar die woorden moeten in
daden worden omgezet. Daarvoor heb
je mensen nodig. De Wijkraad
Sprengen-bos heeft thans gelukkig
voldoende mensen. Het bestuur is
compleet met de komstvan kandidaat-
lid Winni Allersma uit het gebied
Sprengenweg-Noord. Het aantal
steunpuntleden neemt gelukkig toe.

De organisatie zit goed. in elkaar.
Een organisatie moet zich gesteund

voelen door de achterban. In dit geval
de wijkbewoners. Wijkbewoners
moeten meedenken in en voor hun
wijk, contacten leggen, vergaderingen
bezoeken. Het'bestuur- en de steunpunt-
leden kunnen nog zo goed willen
zonder medewerking en belangelling
van de acÍterban kan niet optimaal
worden gewerkt. In ons gebied valt het
met medewerking en belangstelling
gelukkig mee. Als er iets is in de wijk
ofeen buurt, rvel dan weten de

bervoners de weg naaÍ een bestuurs- of
steunpuntlid te vinden. Dit moet zo
blijven. Denk er aan dat de bestuurs- en
steunpuntleden er zijn voor u, voor de
wijk.

Laten we met z'n allen afspreken orze
mooie wijk leeÍbaar te houden. Hebt u
ideeën, kom er mee naar voren. Het
bestuur wil graag met u van gedachten

rvisselen. De Wijkraad stelt u ook in de
gelegenheid te praten met onze
wijlovethouder de heer Ronald Ober
tijdens het spcciale spreekuur (U lecst
er elders meer over). KoÍom, er is alle
gelegeriheid met uw vragen naar voren
te komen. Maak er gebruik van. Dat is
nujuist het goede van het besturen-van-
dichtbij.

Jan Cornelissen
voorzitter Wijkraad Sprengenbos
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Kennismaking
met Sprengenweg-Noord

Op maandag 15 mei werd in het
dienstencentrum "Spainkbos" aan de
Kon. -Lodewijklaan een kennismakings-
bijeenkomst gehouden met bewoners uit
het gebied Sprengenweg-Noord. Dit
gebied waar eerder geen Wijkraad
werLrzaam was wordt toegevoegd aan
het gebied van orrze Wijkraad. Het doel
van de bijeenkomst rvas om nederzijds
informatie uit te wisselen. Het was een
uitermate prettige en nuttige
bijeenkomst, waarvoor behoorlijke
belangstelling bestond. Ongweer vijftig
bewoners uit het gebied Sprengenweg-
Noord warenaanweÁ5.
Voorzitter Jan Cornelissen en

gemeentecontactambtenaar loukj e

Hupkes vertelden het nodige over de

wijkraad en het wijkbeheer. Het wijk-
beheer u'ordt, in combinatie met de
Wijkraad, steeds belangrijker. De ge-

meente heeft een aantal taken oveÍ-
gedragen aan de Wijkraad en het wijk-
beheer. Voorbeelden daarvan zijn onder
meer gedeelten van de groenvoorzie-
ning, openbare werken en afralstoffen-
beheer. Apeldoorn is verdeeld in vier
stadsdelen.
Elk stadsdeel heeft een eigen wijkwet-

houder en contactambtenaar. In ons
gebied zijn dat wethouder Ronald Ober
en ambtenaar Tjou\ie Hupkes.

In het bestuur van de Wijkraad is een
plaats wijgehouden voor een afgwaar-
digde uit het gebied van Sprengenweg-
Noord. Vanuit de vergadering lcrvam
mw,Winni Allersma, Gardenierslaan
16, naar voren. Als steunpuntlid (onder
meer voor het plan Beekparla'isie)
meldde Coen Muller, Gardenierslaan 2
zichaan.Er zijn nu fiyee leden in het
bestuur die in het gebied Sprengenweg-
Noord wonen. Eerder was al Auke
Huisman toegetreden.
Uiteraard hadden de bewoners uit het

gebied Sprengenweg-Noord
verschillende wensen.

Er moet iets worden gedaan aan het te
hard rijden op de Badhuisweg. trottoirs
zijn hier en daar hard aan

"herbetegeling" toe, heggen en bomen
komen op verschillende punten ver over
de trottoirs, het eenrichtingverkeer op
de Hoogakker-laan wordt onvoldoende
nageleefd.

Gesproken werd ook over bodem-
vervuiling van het terrein op de hoek
Kon.Lodewijklaan-Sumatra-laan. Een
heel bijzonder punt was Busnet 95. De
stadsbus gaat vanaf september anders
rijden. In plaats van de huidige lijn 10

komt er lijn 6. Deze lijn 6 komt vanuit
het stadscentrum via de Vosselman-
straat, Sprengenweg, Kon.Lodewijklaan
naar de Badhuisweg. Vervolgens wordt
r.ia Berg en Bos terug naar het centrum
gereden. Bervoners ran "Berkenhoven"
waren/zijn niet gelukkig met de nieurve
rcute. Zij missen nu hun in/uitstaphalte
aan de Soerenseweg tegenover hun
huis. Er voor in de plaats komt een
halte aan de Badhuisu'eg ter hoogte van
drogisterij Last. De Wijkraad heeft
contact opgenomen met verschillende
instrnties om over de genoemde punten
te praten. Er is daarover al het nodige
gepubliceerd in het blad "Huis aan
Huis", tevens zijn de bewoners van
"Berkenhoven" schriftelijk geinfor-
meerd. Verder werd nog gesproken
over onder meer geluidsoverlast op
stÍaat en de mooie Wegerif-huizen aan
de Gardenierslaan.



Parkeren Rond Rijlskantoren

Donderdag 15 juni is er een druk be-
zochte voorlichtingsavond geweest over
"Parkeren Rond Rijkskantoren". Velen
hebben op die avond, en ook daaÍna,
vÍagen gesteld en een reactie gegeven

op de voorstellen. Opnieuw is gebleken,

dat er nog steeds mensen zijn die de
hun toegezonden informade niet goed,

of zelfs helemaal niet, lezen. Dat is
jammer, warÉm ontstaat er een
verkeerd beeld. Het bestuur van de
wijkraad is van mening, dat het
parkeerprobleem alleen in gezamenlijk
overleg tot een aanvaardbaar niveau
teruggebracht kan worden. IVij hebben
in onze inspraak-reactie aangegwen,
dat in de eerste fase van uitvoering van
de parkeerverbodszone, de grens
verlegd moet worden tot de Jacob

Catslaan en dat het bedrag voor de
parkeervergunning geindexeerd moet
zijn. Wat de externe zaken betreft, is er
een verandering in de planning.
September: verwerking van de
inspraakreacties, eventuele aanpassing
van het conceptvoorstel en het opstellen
van een inspraaknota. Oktober:
bespreking van het voorstel met
begeleidingsgroep/ kernteam en een

extra ingelaste bespreking met de
projectwethouder enlof wijlorethouder
cn vcrtegcn$'oordigcrs van (aktie)-
groepen, wijkraden en belastingen.
November: verspreiding (huis aan huis)
van een samenvatting van
inspraakreacties en een voorstel voor
het reguleringssysteem, met een

uitnodiging voor de behandeling in de
comrnissievergadering van 13dec. (dat
kan niet eerder i.v.m. de begrotings-
behandeling). Op 21 dec.

Raadwergadering.Vervolgens zullen de
plannen in 1996 uitgevoerd worden.
Op ons verzoek zal de belastingdienst
indeze krant nogmaals schrijven wat
zij doet (de interne zaken) om te
voldoen aan wat er staat in de
intentieverklaring van dec. 1994.
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Sportfondsenbad

Het Sporfondsenbad blijft open! Het
was tijdens de beslissende Raads-

vergadering qpannend tot de laatste
minuut. Het prijskaaÍje dat aan het
compromiwoorstel hangt, deed een

aantal partijen bijna besluiten er alsnog
vanaf te zien. Gelukkig is het voorstel
toch unaniem aanvaard. Wij zijn erg
blij met de bemiddelende rol die onze

burgemeester in deze zaakher,ft
gespeeld. Hij heeft goed begrepen rvat
een groot deel van de Apeldoorners wil:
het Sporfondsenbad openhouden.

Busnet 95

De stadsbussen rijden vanaf 3 septem-
ber volgens nieuwe routes en een steÍk
gewijzigde dienstregeling. Ook in de
wijk Sprengenbos is er het nodige
veranderd. In plaats van lijn 10 rijdt nu
lijn 6 door onze *djk. De bus komt
vanaf het station en rijdt dan via het
centrum, Sprengenrveg,
Kon.Lodewijklaan, Badhuisrveg,
Jachtlaan, Berg en Bos, Schuttersraeg
en via de Sprengenweg terug naar het
centrum en station. Voor de omgeving
van de Rijkskantoren kan gebruik
worden gemaalÍ van de lijnen I en 4.

In de afgelopen weken is er in de media
veel aandacht besteed aan de
wijzigingen van het stadsvervoer.

De nieuwe Loohof

Het heeft heel lang geduurd....Nu is er
een goede kans dat in de loop van
volgendjaar wordt begonnen met de
bouwwerkzaamheden voor het nieurve
woon en zorgcentrum De Loohof nabij
de Naald (Kon.Lodewijk-
laanlLoolaanlJachtlaan). De huidige
bebouwing wordt gesloopt.
De bc*oners l'an het centrum blijven
in de huidige huiwesting totdat het
nieuwe gebouw klaar is. Om het geheel

financieel mogelijk te maken worden
rond het nieuwe gebouw mooie
appartementen in de duurdere
koopsector góouwd. Er wordt ook een
parkeergarage aangelegd. Getracht
rvordt zoveel mogelijk groen te sparen.

In ieder gwa! bltjft de "bijzondere
boom" aan de Kon.Lodewijklaan
gehandhaafd.

Het verkeer in de onmiddellijke
omgeving zal ongetwijfeld drulfter
worden. De Wijlcraad Sprengenbos
heeft daarop in een oriënterend gesprek
met de gemeente gewezen. De
gemeente heefr toegezegd de ver-
keerstoename nog eens extra te
bekijken. Het plan voor de nieuwbouw
van en rond De Loohof komt nog ter
sprake in de gemeenteraad.

Verkeer rond
Goede Reede

Er komt een oplossing voor de
verkeersproblemen rond woon en
zorgcentrum Goede Reede aan de
Robijnstraat. Het verkeer àtdaar
diklijls vast door het aan beide kanten
van de weg parkeren. De doorgang voor
hulpdiensten -ambulance, brandweer en
politie- loopt daardoor ernstig gevaat.

Ook rondHotel Berg en Bos aan de
Aquamarij nst r aat zijn er
parkeerproblemen.
In overleg met de afdeling verkeer van

de gemeente, bestuur en
bewonerscommissie van Goede Reede

is voorgesteld een parkeerveÍbod vast te
stellen voor de Robijnstraat tegenover
Goede Reede (behalve in de
parkeerhaven). Een parkeerverbod
komt er ook aan de Aquamarijnstraat
aan de zijde lan Goede Reede tussen de

Róijnstraat en de inrit van het woon
en zorgcentrum.



Beeldvisie Beekpark

Het gemeentebestuur van Apeldoorn is
van plan het stadscentrum drastisch te
vernieuwen. Voor hetjaar 2000 zal
onze binnenstad weer attractief worden
door vernieuwing en herstel van de
functioneel-ruimtelijke samenhang.
Een prachti g geformuleerde
doelstelling, waar enkele ambtenaren
lang en breed over hetjben
gediscussieerd. Misschien wel te lang,
onze binnenstad is volgens
gemeentelijke ambtenaren al sinds de
60-er jaren onderhevig aan ruimtelijke
en functionele slijtageprocessen. Een
niet-ambtenaar zal constateren dat onze
binnenstad wordt getJ'peerd door
leegstand, verloedering en een

onsamenhangende architectuur van de
diverse bebouwingen.

Het gemeentebestuur heeft tientallen
jaren stuurloos toegekeken maar heeft
gelukkig het roer weer in handen
genomen. Veel achterstallig onderhoud
en nieuwbouw zal in koÍe tijd worden
gerealiseerd. Ook in onze wijk! De
omgeving Churchillplein, Loolaan en
Beekpark is een van de drie
deelgebieden die in de centrumrevisie
wordt aangepakt. Bewoners van
Sprengenbos-noord en de Thermen
zullen dus worden geconfronteerd met
een wijziging van hun leefomgwing.
Diverse buurt en bewonersbelangen zijn
in het geding. Reden te meeÍ waaÍom
de wijkraad de ontwikkeling en
realisatie van de gemeenteplannen op
de voet volgt. Juist omdat de
ontwikkelingen, relatief gezien, snel
zullen plaatwinden, en de meeste

bewoners niet eerder zijn
geconfronteerd met de procedurele en
juridische aspe€ten van een dergelijke
stadsvernieuwing, kan de rol van de
wijkraad zeer nuttig zijn.

Wrj zijn als wijkraad net op tijd op de
trein gestapt die ons door de helejungle
van Bestemmingsplanprocedures,
inspraakrondes, beeldplannen en -visies
zal voeren. Wij constateerden namelijk
dat de gemeente onzorgvuldig omging
met inspÍaakmogelijkheden van alle
betrokkenen. Al in 1992 hadde
gemeente haar globale plannen
bekendgemaakt aan de buurt door het
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uitbrengen van een zogenaamd

"Beeldplan Bee\nrk", men kon hierop
schrifteldk Íeageren. Ruim drie jaar
later, begin 1995, belegde de gemeente

een informatieavond waarin het
herziene plan (inmiddels gewijzigd in
"beeldvisie Beekpark) werd
gepÍesenteeÍd. De gemeente nodigde
echter alleen die mensen uit die destijds
in 1992 schriftelijk hadden gereageerd

op dit plan. Op deze manier werd de
betrokkenheid van burgers stelselmatig
verkleind. De wijlcaad heeft hier fel
tegen geageerd. Door haar contacten
met gemeentelijk bestuur en
ambtenaren is er op aangedrongen een
tweede informatieavond te beleggen
voor alle geinteresseerden. De
gemeente heeft dit advies nagevolgd, en
de resultaten waÍen enunr. De opkomst
tijdens deze informatieavond overtrof
de venvachtingen van de organiserende
ambtenaren, ze kwamen koffie, tafels,

stoelen..en wat woorden tekort.

Het was een duidelijk signaal van de
buurt naar de gemeente. Inmiddels
kunnen we constateren dat de gemeente

zich duidelijk beseft dat het creëren van
een breed draagvlak zeer belangrijk is
voor het goede verloop vandeze
stadsvernieuwing.

In tegenstelling tot de start van
gevolgde procedure, die niet de
schoonheidsprijs verdiende, zijn de
plannen, verwoord in de Beeldvisie
Beekpark, van een goede kwaliteit. In
onze inspraakreactie op de beeldvisie
Beekpark aan de gemeente hebben wij
geschreven dat het een doordacht
toekomstplan is, vol aardige ideeën en
creatieve oplossingen voor moeilijke
plekken. In de commissie voor
Ruimtelijke Ordening en Monumenten
(d.d.25-2-95) heeft de wijkraad bij
monde van onze secretaris Roeli
Maertens het volgende gemeld:

o We spreken onze tewedenheid uit
over de extra inspraakavond

o In het algemeen is de beeldvisie
een goed doordacht plan;

o Positiet het naar de opvlakte
brengen van de Spreng;

o Meer woningen in het centrum;
. VerdekÍe opstelling van de

parkeergarage en de
arcadebebouwing;

o We wagen exlra aandacht voor de
uitbreiding van Orpheus (parkeren,
bomen) en het parkeren bij het
wijstaande gebouw bij de
Vosselmanstraat, wenals het
handhaven van stadwilla's in een
groene omgeving op de locatie van
de oude brandweerkazeme.

Het wachten is nu op de volgende fase,

de herziening van de
bestemmingsplannen. Iedereen in onze
wijk die betrokken is bij deze

stadsvernieuwing zal ondermeer door
middet van de
bestemmingsplanprocedure zijnlhaar
belangen kunnen verdedigen. Een
goede en tijdige informatie van de
gemeente is dan essentieel. De wijkraad
houdt daarom een vinger aan de pols
om te kijken of de gemeente al de
betrokken burgers in de wijk wel
optimaal informeert.

De gemeente heeft ons toegezegd ons
van alle stappen aangaande de
stadsvernieuwing op de hoogte te
houden. Hierdoor wordt het mogelijk
dat we alle stappen kritisch kunnen
volgen zowel inhoudelijk als
procedureel. Als wijkbewoners
individueel maar ook door onze
krachten te bundelen in de wijkraad
kunnen we een hierdoor een breed
draagvlak creëren dat nodig is om dit
mooie stukje Apeldoorn nog
aantrekkelijker te maken voor
bezoekers, de huidige en de nieuwe
bewoners.

Gei'nteresseerde wijkbervoners die nog
niet in het bezit zijn van de Beeldvisie
Beekpark kunnen deze tegen een

rergoeding bemachtigen op het

stadskantoor.



Goede Reede 25 jaar in de wijk

Van maandag 18 tot en met vrijdag 22
september hangt de vlag in top bij
Goede Reede. Het prot.ch.woon en
zorgcentrum bestaat dan 25 jaar. Het
feest wordt weliswaar in eigen kring
gevierd, maar de hele wijk staat op
woensdag 20 september in het
middelpunt.
De wijkbewoners zijn dan welkom in

het huis aan de Robijnstraat. Van's
ochtends tien tot's middags rond drie
uur is er van alles te doen voorjong en
oud. Orn tien uur staat de koffie met
gebak klaar. Daarna is er alle
gelegenheid om via een rondleiding
langs verschillende stands een goed

beeld te krijgen van de betekenis van
Goede Reede voor de wijk. Voor de
jeugd zijn er activiteiten , zoals allerlei
spelletjes. Er worden verschillende
videofilms vertoond, er zijn drankjes,
so€p en slaatjes verkrijgbaar. KoÍom
Goede Reede komt met e€n uitstekend
prograrnma voor de wijk. De jeugd uit
de wijk kan ook deelnemen aan een
kleurwedstrijd. Tekeningen rlaan'oor

zijnvanaf heden af te halenbij de
receptie aan de Robijnstraat 8. De
kleurplaten moeten voor 11 september
weer bij de receptie worden ingelwerd.
De winnaar van de kleurwedstrijd lcijgt
op de wijkdag een cadeautje aangebo-
den.
Het officiële gedeelte voor bewoners en
genodigden speelt zich yooral op
maandag 18 september af met een paar
toespraken en een jubileumdienst.

Familieleden van de bewoners worden
op dinsdag 19 september verwacht op
de speciale faniliedag. De donderdag
en wijdag (21 en 22 september) zijn
voor het grootste gedeelte gereserveerd

voor de bewoners. Er wordt dan onder
meer een revue opgevoerd.
De voorloper van Goede Reede stond

aan de Loolaan. Het was toen een
pension-tehuis. In de zestiger jaren
bleek er in deze omgeving duidelijk
behoefte te zijn aan groter huis voor
Gereformeerde en Chr. Gereformeerde
ouderen. Defi nitieve plannen kwamen
er rond 1965. Vijfjaren later werd het
woon en zorgcentrum Goede Reede aan
de Robijnstraat officieel geopend.

Goede Reede huisvest 100 bewoners.
Daarnaast zijn er vier kamers voor
tijdelijke opname. Oudere bewoners uit
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de wijk kunnen voor wanne maaltijden
gebruiknaken van het restaurant.

Verder zijn er in Goede Reede onder
meer een kapsalo4 pedicure en er is
gelegenheid voor Ssiotherapie. Voor
ouderen met sociale problemen is er de
dagopvang "De Reeling",
Dementerende ouderen kunnen terecht
in de dagopvang "De Boei". Twee
belangrijke opvangcentra voor ouderen
(uit de wijk) waardoor de thuiwerzor-
ging even gelegenheid lcrijgÍ voor
ontspanning. ?
Op fulltimebasis telt Goede Reede plm.

40 personeelsleden. Daarnaast wordt
veel hulp geboden door de 120

wijwilligers.

Langs het groen van Apeldoorn

Een nuttige excursie. Dat mag worden
gezegdvan de fietstocht langs en door
het groen van Apeldoorn. De
gemeentelijke dienst Groen, Natuur en
Landschap (GM-) had afgevaardigden
ran Wijkraden daan'ooÍ uitgenodigd op
donderdag 22 juni.
Apcldoorn is mooi, héél mooi,

Iedereen is het daarmee eens. Opzichter
Laurens Dijkhof (de opzichter van GNL
in ons gebied) raakt er haast niet over
uitgepraat. Hij is bijzonder enthousiast.
Ook enthousiast over de nieuwe aanpak
bU GNL. Nog niet zo heel lang geleden

werd veel groen, vooral langs de
bermen en fietspaden, weggespoten met
chemische middelen. Het moest
allemaal netjes zijn, je moest als het
ware met een kam door het gras kunnen
gaan. Gelukkig is die tijd voorbij.
Tegenwoordig is het een gezellige,
wilde boel. Veel groeit door elkaar met
mooie kleurencombinaties. Die nieuwe
opzet is ook een stuk voordeliger.
Niet onbelangrijk in deze tijdvan
bezuiniging.
De afgevaardigden van de Wijkraden -
Sprengenbos was er uiteraard bij-
hebben genoten. Ze wisten al dat
Apeldoorn mooi is, Apeldoorn is niet
voor niets "Stad in het groen". Het is
zaaker voor te zoÍgen dat Apeldoorn
mooi blijft, natuurlijk groen.
Zie ook het artikel 'Natuurlijk

groenbeheer in Sprengenbos" elders in
deze krant.

Tijdelijk groen
Smaragdstraat

De bewoners van een gedeelte van de
Smaragdstraat (tussen de Bosweg en de
SaffierstraaQ krijgen tijdelijk gÍas voor
hun huizen. De gemeente heeft de
struiken tussen de privé tuinen en de
straat weggehaald. Er wordt rlarr voor
de komende tweejaren gras gezaaid om
de grond wat tot "rustn te brengen. Na
die twee jaren gaat het gras er uit, er
komen dan rozen voor in de plaats.

Kijk in I'Huis aan Huis"

De gemeente Apeldoorn heeft een
nieuw informatieblad. Wekelijks rvordt
bij het Apeldoorns Stadsblad het blad
"Huis aan Huis" bezorgd. In dit laatste
blad staat de officiële informatie van de
geme€nte. Het is belangrijk om dit blad
goed te lezen. Ook de Wijkraad
Sprengenbos maakt voor publicaties
gebruik van "Huis aan Huis". Degenen
die geen huis-aan-huisbladen willen
ontvangen kunnen het blad "Huis aan
Huis" gratis ophalen bij onder meer het
gemeentehuis.
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Wijkraad bij Ien Dalestrofee

7-aterdag de 17e juni 1995 blijft voor
de Wijkraad Sprengenbos een hele
bijzondere dag. Deelgenomen werd
toen aan de grote bewonersmanifestatie
rond de sociale vernieuwing. Het geheel

speelde zich afin het gebouw van de
Tweede Kamer in Den Haag temidden
van een aantal ministers,
staatssecretarissen, kamerleden,
vertegenwoordigers van de media,
collega-bewonersorganisaties en heel
veel belangstellenden. Er rvas op die
dag iets te winnen. De hoofdprijs
bestond uit een geldbedrag en een mooi
beeldje. Verder rvaÍen er nog vier
eervolle vermeldingen.
Trvintig bervonersorganisaties -

rvaaronder onze Wijkraad- waÍen
genomineerdom mee te doen aan de
strijd om de len Dalestrofee, genoemd
naar de oud-minister van binnenlandse
zaken. Als je weet dat er ruim vijftig
organisaties, verspreid over heel
Nederland, hadden ingeschreven voor
deelname en je wordt dan genomineerd
voor de twintig uiteindelijke
deelnemers, wel dan heb je het lang
niet slecht gedaan. Sterker nog:je mag
zeggen datje het dan goed gedaan hebt,
Onze Wijkraadwas door de gemeente

Apeldoorn uitgenodigd mee te doen.
Onderwerp was de bestrijding van de
parkeeroverlast in het gebied rond de
Rijkskantoren nabij de
WaltersingelÍ(ennedl'laan en
omgeving. De Wijkraadis daar, met de
wijkbewoners, al lang mee bezig.
Verschillende keren was er rerschil ran
mening met de gemeente. Juist daarom
is het zo mooi dat diezelfde gemeente

de Wijkraad Sprengenbos uitnodigde
me€ te doen. Een bewijs van erkenning
voor al het harde werken.
Meedoen, ja wat gemakkelijk gezegd.

Er moest heel wat worden gedaan. Een
boekwer$e moest worden
samengesteld, foto's uit het archief
gehaal{ gesprekken gwoerd met een

aantal peÍsonen, veel telefoontjes en
kopieerwerk, droog oefenen in een
standopbouw. Gelukkig kreeg de
Wijkraad geweldige medewerking van
het het bestuurs en ambtelijk apparaat
van de gemeente alsmede van andere
diensten. Iedereen was enthousiast.
lzrl-vertrok een goed gemotiveerd

gezelschap bestaande uit Jan Corne

lissen, Janvan der Horst, Auke
Huisman en Roeli Maertens van de
Wijtaaad; wijkwethouder Ronald Ober
en de ambtenaren Frans Mulderij en
Tineke Hartkamp per busje naar Den
Haag. Later voegde coiirdinerend
wethouder Lies Mulderijde Vries zich
bij het gezelschap. De stand was
daÍíratj het droog-oefenen- snel
opgebouwd. We hadden beslist niet
over belangstelling te klagen. "Heel
Den Haag" kwam langs om te kijken en
een praatje te maken. Maar... al r.rij
snel bleek er geweldige "concurentie"
te zijn. Er waren veel organisaties die,
met andere problemen in wijken te
maken hadden. Dat bleek ook bij de
prijsuitreiking. De eerste prijs nas voor
een bewonersorganisatie in Heerlen.
Daar *as met grote inzet hard gerverkÍ
aan verbetering van de woon en
leefsituatie. Wijkraad Sprengenbos
hoorde niet bij de hoofdprijsrinnaÍlrs,
de Wijkraad hoorde nel bij de twintig
genomineerden. Een mooie prestatie.

Het was bijzonder pÍettig dat enkele
gemeenteraadsleden uit Apeldoorn
naar Den Haag rvaren gekomen. Theo
van Swol en Ton de Vos (Gemeentebe-

langen), Gerrit rWolves (hdA) en Peter
Steenmeijer (WD) lieten zich
uitgebreid informeren over de gang van
zaken.
Graag willen rve ook in deze *ijkkrant

onze dank betuigen aan het bestuurs en
ambtelijk apaÍaatvan de gemeente

alsmede aan andere diensten voor de
geweldige medewerking bij de
voorbereiding en op de dag zelf. hnder
die medewerking was het voor de
Wijkraad Sprengenbos niet mogelijk
geweest mee te doen aan de strijd om
de Ien Dalestrofee.

Basketbalveldje
bij Veluws College

Dankzij een goede samenwerking
tussen ouders en de Wijkraden Orden
en Sprengenbos is het basketbalreldje
aan de Waltersingel bij het Velurvs
College (tussen de straat en de
hoofdingang) opgeknapt. De baskets
zijn vernieuwd, zodat er weer goed kan
worden gesport. Veel jongeren uit de
wijken Orden en Sprengenbos maken
van dat veldje gebruik.

Donatiethermometer

Tot onze vreugde kunnen $e constateren
dat het aantal domties aan de wijkraadkas
een stlgende lijn vertoont. Kwamen we
andere jaren niet boven de fl 100,-- uit,
dit eerste ha$aar geeft de

"Donatiethermometer" al fl 390,-- aan.

Naast de jaarlijkse gemeentelijke subsidie
(ongeveer fl 6000,--) en veel produkten
en diensten in natura, gaan de donaties een

steeds belangrdker bron van inkomsten
spelen. Hierdoor zullen wij in staat zijn om
meer maaÍ vooral ook beter onze
wijkbelangen te verdedigen.

De donatie thermometer is een graadmeter
voor het wijkraadbestuur. Het geeft aan dat
wij steeds meer herkenbaar worden en
worden beoordeeld op onze resultaten.

De stijgende lijn is l'oor ons een positiete
stimulans. We bedanken de donateurs voor
de getoonde waardering.

Voor diegenen die de donatiethermometer
naar tropische waarden wil laten stijgen,
volgl hier onze Postbankrekening:

P25.45.04
t.n.v. Vereniging Sprengenbos
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Natuurlijk groenbeheer in Sprengenbos

Msschien is het u opgwallen dat een gedeelte van het openbaar groen in Sprengenbos tgenn'oordig anders rvordt beheerd
dan woeger. Grasbermen langs ondermeer de vijver aan de Sterrenlaan worden minder gemaaid. Onder grote struiken
wordt de grond niet meer geschoffeld maar groeien nu allerlei *dlde planten. In jonge aanplant van sierheesters wordt de
grond met schors of snoeihoutsnippers afgedekt. Waarom is voor deze werlcrvijze gekozen?

Nieuw beleid

De dienst Groen, Natuur en
Landschap beheert het groen in de
gemeente Apeldoorn. De dienst heeft
vele jaren geëxperimenteerd met
natuurlijk groenbeheer. Op kleine
schaal zijn er plantsoenen aangelegd
met bomen en struiken die van natuÍe
in ons land thuishoren. Dit groen is
zo onderhouden, dat op veel plaatsen
onder deze bomen en struiken een

kruidlaag tot ontnikkeling is
gekomen. Orn te kunnen aanger€n
waar natuurlijk groenbeheer nel op
zijn plaats is en naar niet, is er een
ecologische gro€nstructuur l'oor de
stad onhvilÍ<eld. In de nota 'Waar een
rvil is.....' staat dit beschreven.

Ecologische groenstructuur

Bij een ecologische gÍoenstructuur
gaat het vooral om de samenhang
tussen de groenvoorzieningen. Door
rekening te houden met de natuur die
in de stad aanwezig is en
verbindingen met het buitengóied te
maken, krijgen planten en dieren
betere kansen om te leven in de stad.
Hierdoor kunnen allerlei nieuwe
planten en dieren zich vestigen in de
stad. In stilstaand of stromend water
ofin een schrale berm langs de *eg.

Beheertypen

In de dagelijkse praktijk van beheer
en onderhoud van
groenvoorzieningen maakt de dienst
gebruik van de zogenaamde beheerty-

penkaart. Hierop staat aangegeven
hoe het groen aangelegd en onder-
houden moet worden. Bij het
opstellen van de kaart is uitgegaan
van de beheergpen À B en C. Hoe
kunt u deze gpen herkennen?
Type A: intensief onderhouden
kijkgroen. De nadruk ligt op kleur,
schoonheid en versiering. Groen met
uitheemse gervassen, die lan natuÍe
niet in ons land voorkomen.
Gladgeschoren gÍzons en onkruidbe-
strijding met de schoffel.
Type B: Het groen is vooral
gebruiksgroen, zoals speelvelden en
hondenuitlaaplaatsen. Hier groeien
zonel uitheemse als inheemse
gervassen. Het gras moet regelmatig
gemaaid norden, maar de kanten
worden minder vaak gestoken of
bij geknipt. Onknrióestrijding
gebeurt vooral door de bodem afte
delken met schors of houtsnippers.

Type C: Het natuuÍlijke groen. De
beplanting is inheems en onder de

beplanting groeien kruiden. Wilde
bloemen krijgen in het gras een kans
doordat er één oftwee keer perjaar
wordt gemaaid. De bloemen trekken
vlinders en bijen aan.

Voorbeelden van natuurlijk
groenbeheer in Sprengenbos

In urv wijk zijn de afgelopen jaren
veel bodembedekkers, die veel
onderhoud wagen, vemngen door
gras. Daardoor is er meer tijd om het
traditionele groen (t1pe A) te
onderhouden. Kmiden en onkruid
u'orden handmatig verwijderd, zodat

chemische bestrijdingsmiddelen niet
meer nodig zijn. Hooigrasbermen
langs de vijver aan de Stenenlaan
bestaan niet alleen uit gras maar ook
uit allerlei kruiden zoals ratelaar,
boerenwormkruid en zuring. Deze

bermen zijn een verbinding tussen
het buitengóied en de binnenstad. Zo
kunnen insekten, vlinders en kleine
zoogdieren beter de stad binnen-
dringen. Een mooi rvandelgebied
vindt u bij de kop van de
Sprengenoevers. Hier is sprake van
een natuuÍlijke ontwikkeling in de
vorÍn van kruidenbeheer. Rond de
vijver aan de Sterrenlaan zijn in de
planwakken de traditionele heesters

vervangen door inheemse heesters.

Ook de kmiden groeien hier rolop. U
kunt enan genieten door te sandelen
orer de natuurlijke paden. In de
bermen aan de Jachtlaan norden de

bomen alleen gedund in het kader
van onderhoud. Onder de bomen
vindt spontane ondergroei plaats.

Meer informatie

Heeft u interesse in natuurlijk
groenbeheer dan kunt u de brochure
rApeldoorn natuurlijk groen' oprra-
gen bij mw. J. l'an Buuren van
miliewoorlichting, telefoon: 80 I 734.

Voor informatie over het beheer van
het openbaar groen in Sprengenbos
kunt u op *erkdagen tussen 9.00 en
9.30 uur bellen naar de rayon-
opzichter dhÍ. L. Dijkhof van de
dienst Groen, Natuur en Landschap,

telefoon: 217792.



Spreekuur wij kwethouder

Wijkwethouder Ronald Ober gaat spreekuur houden in onze wijk. Het eerste spreekuur is opmaandag 11 september in
dienstencentrum Spainkbos aan de Kon.Lodewijklaan 387 a (tegenover supermarkt Goltr). Alle wijkbewoners kunnen daar

's avonds tussen half acht en half negen terecht om privé over hun problemen met wijkwethouder Ober te praten. Dus: hebt u een

probleem, ga er mee naar de wethouder. Schroom niet: de wethouder is er voor u!
Het tweede spreekuur wordt gehouden op maandag 11 december. De Wijkraad Sprengenbos wil voorlopig om de drie maanden

een dergelijk spreekuur organiseren. Mocht uitbreiding van het aantal spreekuren nodig zijndan wordt daarvoor zeker gezorgd.

Steunpuntleden

Eerste aanspreekpunt bij I'ragen en opmerkingen met betrekking tot de eigen woonomgeving.

DhÍ. J. Assink, Sprengenweg 74,tel:557978
Mevr. J. de Geus, Sumatralaan 39, tel: 557794
DhÍ. H.M.A. de Grijs, Waltersingel9l, tel: 554261

Mew. M. Hartwig, Smaragdstraat 33, tel: 556096
DhÍ. H.K. Karsen, Smaragdstraatl9, tel: 551317

Merr. F. Kluin, Hoogakkerlaan7T, tel:787795
DhÍ. G.J. van Kerkvoort, Mercuriuslaan31ó}2,tel 552253

DhÍ. A.IV.J.A. Knorth, Jachtlaan 93, tel: 559166
Melr. A. ter Maten, Poolsterstraat 9, tel: 555417

Dhr. C. Mtiller, Gardenierslaan 2, tel: 223982
Mern. T. van Swol, Billitonlaan 28,tel:218441
Mew. D. Vermeer, Mercuriuslaan 9, tel: 558067

Mew. N. van der Zwan, Hoogakkerlaan 68, tel:223112

Bestuur Yan de Wijkraad

Het bestuur van de Wijkraad Sprengenbos is als volgt samengesteld:

J.W.A.Cornelissen, Topaasstraat 12, 1e1.552375, voorzitter
Mw. R. Maertens-Krooi, Da Costalaan 4, tel. 5 5 3 040, secretaris
A.Huisman, Sprengenrveg 8, te1.7857 16, penningmeester

W.Bielderman, Huygenslaan 29 , te1.554109, 2e voorzitter
J.van der Horst, Topaasstraat 14, tel.555862, 2e secretaris
Mw.P. Kuiken, Gunninglaan l, tel. 5 5 954 3, 2e penningmeester
Mw.W. Allersma, Gardenierslaan 16, tel.2l260l, kandidaat lid

Denk er aan dat per 10 oktober a.s.de telefoonnummeÍs worden gewiyigd. Let op de informatie via PTT Telecom.

Wijkkrant nummer 6, september 1995. "

De communicatiecommissie die deze
wijkkrant heeft gemaakt bestaat uit:
Renèé Hartwig, Pytaje Kuiken, i 

,

Jan Cornelissen en Willem Bielderman.
Huygenslaan 29
7314LV Apeldoorn.

Ledenadministratie:



Eelastingdienst

Veruoerplan Be lasti n gd ienst Walterbos-com p I ex

Als buurtbewoners hebben wij u regelmatig geihformeerd over voomemens en plannen omtrent de
aanpak van de parkeerproblematiek rondom het Walterbos-complex. Momenteel kunnen we u
concrete plannen presenteren. Er zullen een aantal zaken daadwerkelijk gaan veranderen!

Publiciteitsplan

Er is een omvangrijk publiciteitsplan opgesteld dat op dit moment wordt uitgevoerd. Het accent van
de campagne zal vooral liggen op het bewust maken van de medewerkers die werkzaam z'rjn op het
Walterbos-complex. Dit door hen op diverse wijzen voor te houden dat het zonder meer gebruik
maken van de auto als vervoersmiddel in het woon-werkverkeer niet meer vanzelfsprekend Ís. Het
publiciteitsplan voor'95 omvat o.a. de uitgave van een speciale nieuwsbrief over het
vervoersmanagementproject voor alle medewerkers van het Walterbos-complex.

Daarnaast zullen de komende tijd speciale acties volgen richtíng autogebruikers, carpoolers, fietsers
en Openbaar Vervoer-gebruikers. Alle interne media zullen worden ingezet om de medewerkers
regelmatig nieuws en informatie te verstrekken over de parkeersituatie in de woonbuurten, uitbreiding
van de fietsenstallingen, voordelen van carpoolen, interne en e*erne parkeerregulering, Busnet'95
incl. de nieuwe Stadbus dienstregeling.

lntentieverklaring

Al deze plannen zijn het directe gevolg van een intentieverklaring die op 9 december vorig jaar werd
afgesloten tussen het management van de organisaties die gehuisvest zijn op het Walterbos-
complex, de gemeente Apeldoorn en Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland.

ln de intentieverklaring zijn afspraken gemaakt gezamenlijke inspanningen te leveren die leiden tot:
. terugdringing solistisch autogebruik in woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van medewerkers en

inhuurkrachten;
o het beheersbaar maken van de verkeersproblematiek rondom het Walterbos-complex;
r het streven naar een veilige vervoerswijze voor de medewerkers.

De concrete taakstelling voor 1998 luidt als volgt:
o 75o/o niet-autoverkeer;
. 25o/o autoverkeer;
. meer gebruik van bus en trein.

Dit moet bereikt worden door:
o attitude-en gedragsverandering;
. meerfietsstallingsplaatsen (tenminste 1400 plaatsen);
. meer carpoolen;
o kilometerreductieplan;
o restrictief parkeerbeleid op eigen terrein;
o minder parkeermogelijkheden in omgeving (in een straalvan 1000 meter);
o jaarlijks effect- cq. evaluatiemeting;
o aanstellingvervoercoórdinator.

Kernteam Vervoermanagement
I

Het kernteam dat gestalte geeft aan deze voornemens, bestaat uit een vervoercoórdinator en
afgevaardigden van de Belastingdienst (waaronder de dienstcommissies), Rijkswaterstaat, de
woonbuurten en een eldern communícatie-adviseur namens Rijkswaterstaat.



Eelastingdienst

De vervoercoórdinator, Nettie Houwing, is centraal aanspreekpunt voor alle aangelegenheden
aangaande vervoermanagement. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 28 36 45.

ln te voeren maatregelen

Het kernteam Vervoermanagement zal de komende periode zowel een aantal stimulerende als
beperkende maatregelen invoeren om de parkeerproblematiek terug te kunnen dringen.

Momenteelwordt ingevulling gegeven aan de volgende stímulerende maatregelen:

1. Verbetering en uitbreiding van de fietsstallingen. Realisatie vindt nog dit jaar plaats.
2. Verbetering van het Busnet (Stadsdienst) met ingang van 3 september.
3. Veel aandacht voor carpoolen. Medewerkers zullen daar persoonlijk op aangesproken worden.
4. Het Kadaster en het Veluws College zullen actief bij het Vervoerplan betrokken worden.

Daarnaast zullen een aantal beperkende maatregelingen worden genomen:

1. De gemeente Apeldoorn wil een parkeerverbod invoeren rondom de gebouwen. Na een
informatie- en inspraakprocedure zal de gemeenteraad hier naar veruachting op 21 december
een definitief besluit nemen, waarna in 1996 tot invoering kan worden overgegaan. Hierdoor
zullen een groot aantal parkeerplaatsen in de directe omgeving verdwijnen waardoor
medewerkers meer gedwongen zullen worden om te zien naar alternatieve vervoerswijzen.

2. Er zal een parkeereguleringsplan op vergunningsbasis op het Walterbos-terein worden
ingevoerd. Doelgroepen zijn: carpoolers, autogebruikers die aan hun voertuigen gebonden zijn
(minder validen, zakelijke auto's) en bezoekers. Een parkeerbeleid voor'inhuuf-krachten moet
nog worden vastgesteld.

3. Er zullen eind '95 slagbomen op de eigen parkeerterreinen van het Walterbos-complex worden
geplaatst. Parkeren daar is dan alleen toegestaan voor o.a. dienstauto's en carpoolers.

Namens alle Belastingdienst-eenheden van het Walterbos-complex,

Belastingd iensVAutomatiseringscentru m


