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Een heel goed 1996

De Wijkraad Sprengenbos heeft een
goedjaar achter de rug. Er is veel
contact ge$€est met de leden, de
steunpuntleden zorgden voor de nodige
inbreng, er rvas een goede
verstandhouding met gemeentelijke en
andere instanties. Het bestuur heeft in
een prettige sfeer gerverlÍ.
Er is een aantal zaken op de rails

gezet, waarbij de Wijkraad betrokken
is. Om er een paar te noemen: het
spreekuur van de rvijkwethouder, de
komst van het gebied Sprengernveg-
Noordbij de Wijkraad en de daarmee
verbonden activiteiten in het gebied in
en rond het Beekpark, de nieuw'bourv
van de Loohof, het rvijzigen van de
statuten en het maken van een

huishoudelijk reglement, het oplossen
van parkeerproblemen rond de Goede
Reede. Voor belangrijke andere zaken
komt in 1996 een oplossing. Dit geldt
met name voor het parkeren in het
gebied rondom de Rijkskantoren.
In onderling orerleg kan veel *'orden

opgelost. De Wijkraad Sprengenbos
streeft naar een goede verstandhouding
met offrciële instanties. Wel moet de
eigen verantwoordelijkheid van de
Wijkraad voorop (blijven) staan. Het
gaat om een positiefkritische instelling.
Een door inwoners gekozen Wijkraad -
een vereniging- is alleen
verantwoording verschuldigd aan de
rvijkbervoners via de algemene
ledenvergadering.
Daarom wil de Wijkraadgraagnog

meer contact met de bewoners. De
Wijkraad is er I'oor u, wijkbervoners.
Maak -in het algemeen belang- gebruik
van de Wijkraad. Wilt u iets weten,
bent u het ergens niet mee eens, hebt u
suggesties, neem contact met ons op.
Gezamenlijk proberen we dan een

oplossing te vinden, Het zou prachtig
zijn omvan hetjaar 1996 hetjaarvan
en voor de wijkbervoners te maken. Het
bestuur wil graag meehelpen. Allemaal
een heel goed 1996.

Jan Cornelissen,
voorzitter Wijkraad Sprengenbos.
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Parkeren Rond Rijkskantoren

Op 6 november is er een bijeenkomst
geweest met de project*ethouder mrv.
Mulderij, wijkrvethouder dhr. Ober,
wijkraden Berg en Bos, Orden en
Sprengenbos en woordvoerders van
(aktie) gÍoepen. Als gevolg van deze

bijeenkomst is er nog een extra overleg
voor eind norember ingelast met
bewoners van Sprengendorp (wijk
Orden). Daarom is de bespreking in de

raadscommissie verschovenvan 13

december naar 17 januari en

behandeling in de Raad van 2l
december naar 25 januari 1996. In
december krijgen alle belanghebbenden
huis-aan-huis een inspraakverslag en
een uitnodiging l'oor de commissie-
vergadering. Als gevolgvan de

inspraakreacties is het conceptvoorstel
op een aantal punten bijgesteld. In de
eerste fase ran uitvoering van de
parkeenerbodszone wordt de grens

verlegd tot de Jacob Catslaan. Het
bedrag l'oor de parkeen'ergunning
wordt het eerste jaar F.50,- en
vervolgens F. 75,- (geindexeerd).

Wij rvillen kort ingaan op de -in onze
ogen onterechte- kritiek die geuit is op
de bijeenkomst van 6 november, door
de woordl'oerder van 60
Gunninglaanbervoners. De procedure
zou onzorgruldig geweest zijn en de
gemeente, de rijkskantoren en de
wijkraad" met name de woordvoerder,
hetÈen een dubieuze rol gespeeld.

Echter, zorvel de gemeente als de

belastingdienst hebben, door de
rvijkraden bij allq orerleg te betrekken,
meer gedaan dan van hen volgens de
regels venvacht mocht *'orden. De
procedure is zeer zorgluldig en open
ge$€est. In onze wijkkrant,
buurtbrieven, enquete en ook op de

openbare vergaderingen is jarenlang
aandacht besteed aan Parkeren Rond
Rijkskantoren. Ook de belastingdienst
heeft op ons verzoek in onze wijkkrant
steeds geschreren over de sknd van
zaken en de vooÍgang van het
vervoerplan. Het bestuur van de
rijkraad heeft steeds gehandeld
volgens afspraken die in het verleden
met de buurt zijn gemaalÍ. Alle
betrokkenen- bewoners, bedrijven en
gemeente- moeten eenbijdrage leveren
aan de oplossing van de
parkeerproblemen in de buuÍ.

De rvoordvoerder van de wijkraad heeft,
namens de wijkraad altijd gereageerd
met een bestuurs-standpunt en nooit
met een persoonlijk standpunt.
Kritiek uiten is prima , daar kun je ran
leren en je voordeel mee doen. Daarom
staat het bestuur ook open voor
kritische, positieve bijdragen vanuit de
wijk. De wijkraad is al vanaf 1988 met
borenstaand probleem bezig. Het rvas

de aanleiding om de rereniging
Sprengenbos op te richten. Vrijn'illigers
zijn dus al jarenlang bezig om. in hun
wije tryd, een oplossing te zoeken r oor
dit probleem. Van u, buurtbeloners,
rverd minimaal venracht -na de

informatie die u is lerstrekÍ- dat u zou
reageren, als u het niet eens zouzljn
met de informatie. Dat is door de
Gunninglaan-benoners niet gedaan,

dus dan denken *ij ven,olgens dat wij
juist bezig zijn. Wd betreuren het dan
ten zeeÍste dat de bijeenkomst van 6
nol€mber, zo kort voor de
besluitl'onning, in een onplezierige
sfeer is getrokken.

Overlast Caterplein

Er is sinds een paar maanden overleg
over de overlast van bezoekers van het
Caterplein, VeÍegenrvoordigers van
onder meer gemeente, politie, horeca,

bervoners van de omgeving van het
Caterplein en aangrerzende wijkraden
zijn bijeen geweest onl een plan van
aanpak te bespreken . Daar aan
voorafgaande rvas via een enquête een

inventarisatie gemaalÍ ran het
vandalisrne. Een rverkgroep, rvaarin
ook de wijkraden zijn veíegenrvoor-
drgízal het plan r.an aanpak verder
uitwerken. Afdoende maatregelen zijn
helaas op hele korte termijn niet te rer-
rvachten. Voor uitvoering moet
namelijk ook over de nodige financiën
rvorden beschikt, De politie doet een

dringendberoep op degenen die te
maken hebben met vandalisme hien'an
in ieder geval aangifte te doen. Het
vandalisme kan daardoor nog beter in
kaart rvorden gebracht.



BestemmingsPlan
Sprengenweg Noord

In maart 1995 Presenteerde de

gemeente Apeldoorn haar'Beeldvisie
Beekpark' (zie artikel in onze wijkkrant

nr.6 van september 1995) rvaarin het

gemeente-bestuur haar visie geeft ten

aaruien van de gervenste

stedebouvrkundige en bourvkundige

onhvikkelingen voor betreffend gebied.

Onderdeel van het gebied rvaarop de

"Beeldvisie Beekpark" betrekking heeft

is de wijk Sprengenrveg-Noord. In aan-

sluiting op het beeldvisieplan is dit de

eerste wijk tvaan'oor een heziening
van het nu geldende bestemmingsplan

rordt voorgesteld. Aanleiding tot de

herziening van het bestemmingsplan is

het voornemen om nieuwbouuplannen

in dit gebied uit te gaan voeren.

Het plan, aangegeven in het

"VoorontrverP Bestemmingsplan
Sprengenrveg Noord, herziening

Loolaan/IvÍaduralaan' is inmiddels door

de gemeente gepresenteerd. Het plan

heeft ter visie gelegen en er heeft, oP

aandringen van de wijkraad, oP 31

oktober j.l. een informatie-arond plaats

gevonden, rvaarin de gemeente haar

plannen en procedures heeft toegelicht'

Op 16 norenrber j.l. sloot de tennijn
1r'aarop men kon reageren oP deze

plannen.

Het bestuur van de rvijkraad
Sprengenbos heeft een schriftelijke
reaktie aan de gemeente toegezonden

waarin de volgende Punten zijn
opgenomen:

* Er wordt positief gereageerd op het

initiatief om de huidige verpaupering

van dit wijkdeel tot staan te brengen en

de lwaliteit hier te verbeteren.

* Gepleit rvordt voor het behoudvan de

panden Loolaan 1l (a en 2) en 15

vanwege de monumentale waarde van
deze panden; verzocht wordt om

inpassing van nieuwe bebourving.

* Aangegeven vl'ordt het belang van het

aan rveeszijden open houden van de

Maduralaan voor terkeer i.v.m. de

verkeersproblematiek in dit *ijkdeel
(aó{es: aanbrengen verkeersremmende

voorzieningen in de wijk).
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* Er rvordt benvaar gemaalÍ tegen de

aantasting van de houtrval en het plan

om een belangrijk deel van de aanrvezig

(waardevolle) bomen te kaPPen.

* Er wordt aandacht gewaagd voor de

te verwachten hoge geluidbelasting na

uitvoeren van de Plannen'

* Er is vezocht om een bodemonder-

zoek m.b.t. de ven'uiling van de grond

van dit gebied.

* Er is verzocht om de maximaal

mogelijke bourvhoogte van de

nieu*'bourv te beperken tot l0 meter

(plannen gemeente: deels 12, deels 15

meter); dit om een goede aansluiting
mogelijkte maken rnet de bestaande

bebouwing.

De volgende stap na deze inspraak op

het voorontrverp is een hoorzitting
n.a.v. de reacties. Dezezal gaan plaats

vinden in december 1995. De presenta-

tie ran het ontwerP-Plan rvordt in
januari/februari 1996 venvacht' Eén en

ander hangt tevens afvan de goedkeu-

ring van een ett. zogenaamde aíikel 19

procedure (een'versnelde' procedure

voor bestemrningsplan-wijzi gingen).

In elk geval houdt de wijkraad de

vinger aan de pols, rvaarbij we de zaken

inhoudelijk als ook procedureel kritisch
blijven volgen.

Glascontainer vij fsProng
Schuttersweg

Deze container is velen al jarenlang een

doorn in het oog. Het bestuur heeft de

gemeente verzocht deze container met

wat coniferen of op een andere manier

uit het zicht te plaatsen. De gemeente-

lijke diensten vonden dat uit verkeers-

veiligheidsovenvegingen niet goed.

Ook rvas men van mening dat er dan
juist een gÍotere venuiling zou

ontstaan. Gelukkig hoorden wij in een

woeg stadium dat er een Proef met

glascontainers-ondergronds zou plaats

vinden. Hetbestuur heeft daaroP

ingehaakt. De kosten per container voor

dezeproef zijn F. 20.000,-. De gemeen-

te betaalt de helft en de andere helft

moet door de aanrrager oPgebracht

rvorden. De wijkraad had nog F.6.000,-

van het wijkbudget staan.

De wijkraad Berg en Bos is vervolgens

gewaagdhet restant aan te rullen, daar

bervoners uit deze u'ijk ook veelruldig
gebruik maken van deze glascontainer.

De rvijkraad Berg en Bos heeft positief

op ons verzoek gereageerd. Gerveldig

zo'n goede buur !

De containers *orden in het voorjaar

ondergronds geplaatst.

Straatverlichting

Een belangrijke rvens van de Wijkraad
is in ven'ulling gegaaí. De fietspaden

aan de beide kanten van de Jachtlaan

tussen de Naald en hotel Nieland
hebben nu een goede I'erlichting
gekregen. In het verleden rvas het op

die fietspaden's avonds veel te donker

en daardoor onveilig en onvriendelijk.

Wachthuisjes stadsbus

In onze rvijk zijn onlangs veel rr'acht-

huisjes voor de stadsbus geplaatst. Een

uitstekende voorziening voor degenen

die vanuit onze wijk met de bus rvillen

reizen. De Wijkraad heeft geprobeerd

het *'achthuisje aan de Schuttersrveg ter

hoogte van de ABN-Anuobank een

vijftig meter verplaatst te krijgen in de

richting van de Sprengenrveg (iets over

het kruispunt met de Sterrenlaan) maar

dat bleek in verband met de planning

niet mogelijk te zijn.

Verkeersvoo rz ien i n gen

De gemeente APeldoorn *?rkt aan de

uitvoering van een aantal rerkeers-

voorzieningen. De gemeente is daar-

voor ingedeeld in een aantal verblijfs-
gebieden. Het is de bedoeling om in de

loop van 1997 enkele verkeerssituaties

in de Wijk Sprengenbos te verbeteren.

Gedacht rvordt onder meer aan het

gevaarlijke kruisPunt
Badhuinveg/Soerenserveg/RÓijnstraat.



Vergadering steunpuntleden

Tijdens de op 25 septemhr gehouden

steunpuntledenrergadering is van
bestuurszijde nog eens opnieurv
gell'ezen op de belangrijke taak van de

steunpuntleden. Zij, de steunpuntleden,
zijn de "ogen en oren" van de Wijkraad
in de buurt. Zij vormen het eerste

aanspreekpunt voor de bewoners.
De wijksteunpuntleden en het bestuur
zullen elkaar, vooral bij problemen van
wat grotere omvang, rvederzijds infor-
meren. De contactpersonen in het be-

stuur voor de wijksteunpuntleden zijn
Willern Bielderman en Jan van der
Horst.
Er kwamen verschillende belangrijke

zaken aan de orde, zoals verkeers-
situatie in en rondom de Hoogakker-
laan, mogelijke aanleg van een speel-

terreintje bij de Sumatralaan/ Kon.
Lodewijklaan, de onveilige situatie bij
de vijfsprong Schuttersweg/ Planeten-
laan, bebouning van de omgeving van
het Beekpark, parkeren rondom de
Rijkskantoren, de bourv van de
(nieu*e) Loohof, Busnet 95 en rvegen

en riolering in de omgeving van de
S umatralaan/I(on, Lodewijklaan.
Het bestuur heeft over dezez*en
contact opgenomen met gemeentelijke
instanties. De volgende
steunpuntledenverghadering rvordt
begin maart 1996 gehouden.

De Loohof

Als alles meezit rvordt er in het voor-
jaar van 1996 begonnen met de terk-
zaamheden voor een nieurv verzor-
gingshuis De Loohofop de hoek van de
J achtlaan/Loolaan/I(onin g Lodewijk-
laan. Het is de bedoeling dat de bewo-
ners op I januari 1998 in hun nieuwe
kamers zitten. Op het terein bij De
Loohof rvorden ook vier appartemen-
tengebourven gebouwd. Bouw van deze
(duurdere) zwentig appartementen is
noodzakelijk om het project van De
Loohof Íïnancieel haalbaar te maken.
De Loohof krijgt vijf bouwlagen. Op de

begane grond komen onder meer een

centrale hal, recreatieruimte, keuken en
een aantal dienstnrimten. Op de eerste,

trveede, derde en vierde verdieping ko-
men elk twintig kamers voor bewoners.
In totaal is er zo ruimte voor tachtig be-
\ryoners. De kamers hebben, inclusief de
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"natte cel", een oppen'lakte van 30 m2.

De bervoners van De Loohofgaan er
door deze nieuw'bouw gelveldig op
vooruit. Nu rvonen ze in een niet aan de

moderne eisen aangepast gebourv. Rond
de bourv van de Loohofis een platfonn
samengesteld rvaarin ook de Wijkraad
Sprengenbos is vertegenwoordi gd.

Als met de bourv *'ordt begonnen
wordt eerst de recreatiezaal van de

huidige Loohof afgebroken. Daarna
w'ordt de nieurve Loohof gebou*d. De
bervoners hoeren tussentijds het ge-

bourv niet te verlaten. Of al tijdens de

bourv van de Loohof rnet de apparte-
mentengebouwen rvordt begonnen of
pas na de bourv van de Loohofis nog
niet bekend. Onder de appartemen-
gebourven komt een parkeergarage met
daarop een tuin.
De gemeente Apeldoorn ovemeegt om

het kruispunt bij de Naald te rvijzigen.
Mogelijk rvordt er een rotonde
aangelegd.

Betaald voetbal

De Wijkraad is van oordeel dat er op
de accommodatie van AGOW geen

betaaldvoetbal moet worden gespeeld.

Volgens berichten in onder meer de
Apeldoornse Courant rverkÍ een comité
aan de komst van betaald voetbal in
Apeldoorn. Er zijn daarorer gesprekken
gevoerd met de KNVB. De Wijkraad
vindt dat betaald voetbal voor grote
overlast zorgtin de wijken rondom het

spoÍpark ran AGOW. Denk,
bijvoorbeeld" eens aan
parkeerproblemen. Bovendien vergroot
de komst van betaald voetbal het
randalisme in Apeldoorn. Dat geldt
niet alleen in de omgwing van het
spoípark, ook in de toegangsrvegen
vanaf het NS-station naar het spoípark
(de binnenstad en rvoonrvijken) neemt

het vandalisme dan toe. De taak van het
toch al te kleine politiecorps rvordt dan
nog verder verzwaard. Exlra aandacht
voor het betaald voetbal houdt
vermindering van politiezorg in andere

wijken in.
De Wdkraad Sprengenbos heeft zijn

zienswijze schriftelijk medegedeeld aan

het College van Burgemeester en

lVethouders en de Gemeenteraad. Het
is, volgens de Wijkraad Sprengenbos,

devraagofer ergens in Apeldoorn een

geschikte locatie'r'oor betaald voetbal te
vinden is.

Huis aan Huis

Wekelijks wordt aan het Apeldoorns
Stadsblad het blad "Huis aan Huis"
toegevoegd met daarin officiële
bekendmakingen en andere
bijzonderheden van de gemeente

Apeldoorn. Ook de Wrjkraad n4akt
voor zijn publicaties gebruik rà[ Ot
blad. Als u op de hoogte rvilt blijven
van nieurvs over de Wijkraad dient u
"Huis aan Huis" rvekelijks door te
kijken.

Van Voorthuysenschool
als buurtschool

De Van Voorthuysenschool (openbare

sclrool voor speciaal ondenvijs aanzeeÍ
moeilijk lerende kinderen) aan de
Soerenseneg 70 rvordt bezocht door
leerlingen uit Apcldoorn en omgeting.
De school venult een streekfirnctie:
rnomenteel lïoont er één leerling in de
buurt, de olerigen komen allemaal uit
een andere *r1k of uit de omgeving.
De school nil graag ook een

buurtfunctie venmllen. Dat doet ze in
lrveeërlei opzicht: in de eerste plaats
heeft de school een aantal
gezinsstageplaatsen in de buurt en in de

hreede plaats stelt de school de

speelplaats beschikbaar voor de

buurtkinderen.
Van de speelplaats rvordt dagelijks

gebruik gemaakt. Het speeheld is nu
aan een grote onderhoudsbeurt toe.

Daarvoor zijn rve bezig met een
reconstructieplan dat rve in de herfst
van 1996 rvillen uih'oeren. Zodra rr'e
het plan klaar hebben, zullen rve u als

buurtbervoners hiervan in kennis
stellen. Wellicht kunt u ook hiertoe een

(financieel) steentje aan bijdragen.
Wat de gezinsstages betreft: rve zoeken

nog een paar stage-plaatsen. Bent u
hierin geinteresseerd" neem dan even

telefonisch contact op met de school
(3552215) ofkom zelfeven aan bij de
Van Voorthuysenschool.

Harm Messchendorp,

di recteur Van Voorthuysenschool.



Bestedingsplannen wijkbeheer
1996

Wij hebben onze rvensen voor de

bestedingsplannen 1996 ingediend bij
de afdelingen Groen Natuur en Land-
schap en Openbare Werken. In de

onderstaande tabellen zijn onze voor-
keuren (prioriteiten) vermeld. Ook de
gemeentelijke afdelingen hebben een
lijst opgesteld van activiteiten die zij uit
rvillen voeren. Uit deze lijst en onze
plannen dient uiteindelijk het $!kbe-
stedingsplan te rvorden opgesteld.
Het beschikbare budget voor dit

bestedingsplan is beperkÍ, zoals vaak in
dit leven zullen niet al orlc;e r!€nsen
w'orden venuld.

Groen Natuur en Landschap:

1- Bomen in de omger.ing ran straat-
verlichting goed snoeien,vooral in
het gebied Sprengenweg-Noord.

2- Beplanting venangen Bilderdijk-
laan l0-12-14.

3- Bodem bij speeltenein sub 4 zo
nodig eerst reinigen.

4- Speeltenein gervenst bij kruising
Kon. Lodewijklaan-Sumatralaan

5- Bomen op Middenenkweg na
inspraak bervoners.

Openbare Werken:

1- Meer verlichtingsarmaturen op
Sprengen*eg tussen Loolaan en
Badhuisrveg.

2- Gevaarlijke kruising Beatrixlaan-
Sprengenw'eg.

3- Geraarlijke vijfsprong
Schuttersleg- Jac. Catslaan.

4- Geraarlijke kruising Soerenserveg-
Kon. Lodewijklaan.

5- Gevaarlijke kruising Badhuisrveg-
Kon. Lodervijklaan.

6- Gevaarlijke kruising Robijnstraat-
Soerenserveg-Badhuisrveg.

7- Onoverzichtelijke kruising Suma-
tralaan Kon. Lodewijklaan door bij
Ensing geparkeerde voertuigen.

8- Oneffenheden in trottoir Kon. Lode-
rijklaan bij Berkenhove.

9- Plassen tijdens regen op Soerense-
$'eg op fietspad voorbij ingang
van Reekummuseum.

l0- Inzalken rioleringen bij de krui-
singen Sumatralaan- Kon.Lodeu{jk-
laan en Gunninglaan-Waltersingel.
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Henriëtte Hartsenkliniek

Er is nog niets bekend over de
verbouwing en uitbreiding van de

Henriette Hatsenkliniek aan de
Jachtlaan. Het betreffende ministerie
heeft nog geen besluit genomen. Eerder
was gedacht dat de plannen al rond de

afgelopen zomer bekend zouden zijn.
Za&a er iets bekend is over de kliniek

zorgt de Wijkraad Sprengenbos voor
publicatie.

Coiirdinatie Ouderenwerk

Coórdinatie Ouderenn'erk is nu een

stichting. Voorheen uas CO een

onderdeel van de gemeente Apeldoorn.
De werkzaamheden van CO zijn in
grote lijnen hetzelfde gebleven. De
Stichting is werkzaam op het gebied
van voorlichting en advisering voor
ouderen op een heel breed terrein,
onder meer huishoudelijke hulp,
maaltijó'oorziening, huiwesting, gaan

naar een verzorgingstehuis. Er zijn
daarvoor ouderenadviseurs.
Projectleiders ontwikkelen
.r'oorzieningen door en vooÍ ouderen,
zoals onder meer dagopn'ang en de
klussenbus.
Coórdinatie Ouderenrverk is gerestigd

aan de Regentesselaan 8, telefoon
5790099.

\iloongroep West

In Apeldoorn-West is al een jaar de

WoongroepWest actief. De bedoeling
is om binnen niet al te lange tijd een

rvoongÍoep voor senioren (55-plussers)

op te richten. Gedacht nordt aan een

project van twintig *oningen met
daarbrj een gemeenschappelijke ruimte.
Er zijn in Apeldoorn al enkele
rvoongroepen tot stand gekomen, zoals
aan de Oude Beekbergem€g

@ijnveste), aan de Torricellistraat (Het
Hoefijzer) en in de Maten.
De Woongroep West is in gesprek met

een rvoningbouurereniging en de
gemeente Apeldoorn voor een locatie.
Leden van de Woongroep komen
maandelijks bijeen om zich op de

hoogte te stellen van de plannen en ook
om op die manier nader met elkaar
kennis te maken. Degenen die belang-
stelling hebben voor de Woongroep
West kunnen contact opnemen met
telefoonnumm er 3 5 5237 5 .

De Sprengen in Cijfers

De gemeente Apeldoorn geeft elk
jaar een boek uit met statistische
informatie op *ijk- en buurtniveau.
Dit jaarboek bevat voor de wijkraad
interessante gegevens zoals het aantal
benoners in de wijk en de verdcling
hiervan over de leeftijdsklassen. Om
rvat meer grip op deze cijfers te krijgen
rvorden deze in het volgende vergeleken
met de orereenkomstige rvaarden van
het stedelijk gebied van Apeldoorn.

Onze rvijk telt na de uitbreiding met
Sprengenrveg-Noord en de Thermen
2406 rvoningen, l8l3 u'oningen in
Sprengenbos en 593 woningen in de
"nieu$'e" rrijken. Het totaal aantal
inu'oners bedraagt ongeveer 5500
personen.
De rvijk is in omvang niet groot, het
aantal inrvoners bedraagt 1,2%o van
het aantal in het stedelijk gebiedran
Apeldoorn lvoonachtige personen.

Een hoog percentage van de rvoningen
(73%) rvordt benoond door de
eigenaar, in het stedelijk gebiedran
Apeldoorn is dit aandeel aanmerkelijk
lager. (53Y)
Wat verder opvalt is het grote aantal

65plussers in onze víjk,27oÁvan de

bevolking tegen l1%o in het stedelijk
gebied. Ruim 4.2% r'an de berolking
rvoont in rvoon- en zorgcentra, het
gemiddelde roor het stedelijk gebied
bedraagt slechts 0.9oÁ. In onze u'ijk
lronen meer gezinnen zonder kinderen
en meer alleenstaanden.

Een verklaring vooÍ het grote aantal
senioren in onze rvijk kan mogelijk
worden gevonden in de leeftijdsopbourv
ran het rvoningbestand. Er zijn in het
stedelijk gebied Íelatief meer
naoorlogse rvoningen
( 80% r'an de rvoningvooraad) tegen
565% in onze rvijk. Verder bllkt dat
in dejaren na 1960 in onze rvijk naar
verhouding minder uoningen zijn
gebouwd als in het stedelijk gebied van
Apeldoorn. Woonrvijken met
meer nieuw'bounloningen zullen in
het algemeen meer startende jonge
gezinnen aantrekken.



Steunpuntleden

Eerste aanspreekpunt bij vragen en opmerkingen met betrekking tot de eigen t'oonontgeving.

Dlr. J. Assink, Sprengenrveg 71,lel:3557978
Mevr. J. de Geus, Sumatralaan 39, tel: 3557794
Dhr. H.M.A. de Grijs, Waltersingel9l, tel: 3551261
Mevr. M. Hartrvig, Smaragdstraat 33, tel: 3556096
Dhr. H.K. Karsen, Smaragdstraatl9, tel: 35513L7

Mevr. F. Kluin, Hoogakkerlaan 77, tel: 57 8779 5

Dhr. G.J. van Kerlcvoort, Mercuriuslaan35402, tel 3552253
Dhr. A.W.J.A. Knorth, Jachtlaan 93, tel: 3559166
Mevr. A. ter Maten, Poolsterstraat 9, tel: 3555417
Dhr. H. Messendorp, Soerensel'eg 7 4, tel: 3 55 I 909

DhÍ. C. Miiller, Gardenierslaan 2, Íel: 5223982
Mer.r. T. r'an Srvol, Billitonlaan 28, tel: 5218441
Mevr. D. Vermeer, Mercwiuslaan 9, tel: 3558067
Mevr. N. r'an der Zn'an, Hoogakkerlaan 68, tel: 5223112

Bestuur van de \ilijkraad

Het bestuur van de Wijkraad Sprengenbos is als volgt samengesteld:

J. W. A. Cornelissen, Topaasstraat 12, lel.3 5 52375, voorzitter
Mrv.R.Maertens-Krooi, Da Costalaan 4, tel.3 5530.10, secretaris

A.Huisman, Sprengenrveg 8, te1.57857 16, penningmeester
W. B ielderman, Huygenslaa n 29, Iel.3 5 5 4 109, 2e voorzitter
J.van der Horst, Topaasstraat l;1, tel.3555862, 2e secretaris
Mrv.P.Kuiken, Gunninglaan l, tel. 3 5 5 9 5 13, 2e penningmeester
Mrv. W. Allersma, Gardenierslaan 16, tel. 521260 l, kandidaat lid

Statuten en huishoudelijk reglement

Een speciale commissie statuten en huishoudelijk reglement (slu) is druk bezig met de aanpassing van de statuten en het maken
van een huishoudelijk reglement. Er is daarvoor contact opgenomen met notariskantoor Dijkstra De Graaf. Het is de bedoeling de

nieurve statuten en het huishoudelijk reglement ter goedkeuring aan de leden yoor te leggen tijdens de in april te houden algemene
vergadering van de Wijkraad.

Spreekuur wijkwethouder

Het eerste spreekuur van wijlcrvethouder R.Ober is op rnaandag I I sepember gehouden in het dienstencentrurn Spainkbos aan de
Koning Lodervijklaan. Zeven inwoners van de rvijk Sprengenbos krvamen met hun vragen en suggesties om met de l'ethouder van
gedachten te *'isselen, Iedereen kwam met een wiendelijk gezicht uit de "spreekkamer". Het is dilcrvijls al belangrijk om een goed
luisterend oor te vinden. De Wijkraad Sprengenbos en de gemeente Apeldoorn gaan door met het spreelarur van de

wijkwethouder. Het hveede spreekuur is gerveest op maandag I I december. Voor de aankondiging van het volgende spreekuur
venvijzen we u naar het gemeenteblad "Huis aan Huis".

Wijkkrant nuÍnmer 7, december 1995.

De communicatiecommissie die deze
wijkkrant heeft gemaakt bestaat uit:
Reneé Hartwig, Pytsje Kuiken, Ledenadministratie: Huygenslaan 29
Jan Cornelissen en Willem Bielderman . 7314 LV Apeldoorn.


