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\ilijkraad De Sprengen

Urv Wijkraad heeft een nieuwe naam. Een
nieuwe na:ml rvÍrs nodig in rerband met
de gebiedsuitbreiding. Zoals bekend is het
gebied Sprengenrveg- Noordbij due
Wijkraad gwoegd. De oude naam
-Sprengenbos- gafmaar een deel van het
totale gebied aan. Tijdens de
jaarvergadering heeft het bestuur
voorgesteld als nieuwe naam "Wijkraad
De Sprengen" te kiezen. Iedereen u'as het
met die ruurm eens. De nieuue naam staat
nu ook in de -gewijzigde- statuten. Na
notarieele uerlzaamheden is de naam
"WijkraadDe Sprengen" sinds mei
officieel. Het is een juiste kerze. De naam
geeft het gebied -met daarin de
spreng(en)- goed n'eer.
Er xord hard ge*erkt aan een nieurv
logo voor de Wrlkraad Er is een ontwerp.
Het bestuur praat met de ont*erper over
een definitief logo. Helaas uas het niet
mogelijk het nieuwe logo al n&zÊ,
Wijkkrant te laten zien. We hopen u in
onze volgende wijkkrant tn misschien al
eerder in een buurtbrieÊ het nieurve logo
te tonen.
In deze vrijlkrant kunt u lezen wat er zo
allernaal speelt in en om het gebiedvan
De Sprengen. Behoorlijkveel, zult u
zeggen. U constateert dan tevens dat de
bestuursleden aardig gerulde
uerkportefeuilles hetben, Ze venelen
zich niet. (Venelen is trourvens altijd
rerkeerd).
Gelukkig is er een goede band tussen
bestuur en beu'oners. Bewoners weten de
bestuursleden +n de steunpuntleden- te
vinden als het nodig is. Zo hoort het ook.
Het bestuur is er voor de wijkbewoners,
voor de algemene belangen. Dat willen
wegraagm houden.
We gaan nu de vakantieperiode tegemoet.
Dilarijls een uat rustige tijd Niet altijd
Het nieu*e seizoen moet n'orden
vooóereid. Er zijn belangrijke zaken te
doen. U leest er meer over in de volgende
wijkkrant, in het najaar. Leest u ook goed
heÍ blad "Huis aan Huis" (elke u'eek bij
het Apeldoorns Stadsblad). De Wijkraad
De Sprengen maakt voor publicaties ook
góruik van "Huis aan Huis". Ook de
gemeente publiceert in dat blad
Allemaal een hele goede vakantie.

Jan Cornelissen

voorzitter Wgkraad De Sprengen
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Goede Jaanergadering

De Wrjkraad lrceft op ntaandag22 apnl n
Dienstencentrum Spainkbos een
plezierige jaarvergadering gehouden.
Ongweer rnjfti g wijkbev oners waren
aarweàg. Ook twee ledenvan de
gemeenteraad en de stadsdeelnumager
van Wissehverk u'oonden de vergadering
bij.
Het belangrijkste agendapunt was de
vaststelling en goedkeuring van de
gewijzigde statuten met daa$ij de
naamsverandering en het (nieuue)
huishoudelijk reglement.
Het genoemde agendapunt kon vlot
*orden afgehandeld. Er uerden enkele
taaVtlpefouten uit de tekst gehaald Een
voorstel om een limiet te stellen aan de
herbenoembaarheid ran de bestuursleden
nerd niet aangenomen. Zonder een
dergelijkebepaling is het al moeilijk
genoeg om in bestuur$?catures te
r,'oorzien. De leden gingen akkoordmet
de statuten en het huishoudelijk
reglement. De naam van de Wijkraad is
gewijzigd- De nieuwe naam is WJkraad
De Sprengen. Dank uerd gebracht aan de
heer Hein de Grijs voor zijn
werlsaamheden in de Cornmissie
Statuter/ Huishoudelijk Reglentent
(srR).
De afu edende bestuursleden,
penningrneester Auke Huisrnan en 2e
secretaris Jan van der Horst, rverden
herkozen. Kandidaat-beshrurslid mw
Wineke Allersma *erd benoernd tot
bestuurslid
Het aktir"iteitenverslag en het financieel
jaanerslag werden goedgekeurd De
kascommissie keurde het gevoerde beleid
goed In de kascommissie werden
benoemd de heren A.J.Avan der Heide en
J.r'an Arkel. Een reserve commissielid
kon helaas niet u'ordenbenoemd
Bij het agendapunt "Standran zaken"
uerd onder meer gesproken oler de
lnohof, parkeren rondom de
Rijkskantoren en het oude stadskantoor,
orerlast vanuit het uitgaanscentrum, de
woongroepen West en ICrOWÀ betaald
voetbal bij ACTOW, bou*plan hoek
Boszichtlaan- Kon.Lodewijklaan en het
bestemmingqplan Sprengenueg- Noord.
Bij de ronóraag rlerdnog gesproken
over onder meer rergunninglrarkeren,
kruispunten en speelterreinen. Over een
aantal van deze punten is elders indeze
krant meervermeld

Statuten en
huishoudelijk reglement

De Wijkraad De Sprengen heeft
rerbeterde statuten en een huishoudehlk
reglement. Het laatste is nieurv voor de
Wijkraad De statuten en het
huishoudelijk reglement hetben in
conc€pt ter iwage gelegen in het
gemeentelijk cornmunicatiecentrun en
dierstencentnmr Spainkbos. Ook bij de
jaanergadering van de Wijkraad *aren
exernplaren ter inzage gelegd. Leden die
alsnog belangstelling hebben voor de
statuten en het huishoudelijk reglement
kunnen ach in rerbinding stellen rnet het
secretariaat van de Wijkraad.
In de nieuue statuten is de
góiedsindeling van de Wijkraad
opgenomen. De bepaling dat
besnrursleden bij het bereiken ran de 75-
jarige leeftijd moeten aftreden staat er niet
meer in, Verder zijn hier en daar nog
enkele kleine wijzigingen aangóracht

Stadsdeel Centrum- West

Apeldoorn is -uat wijkbeheer betreft-
verdeeld in een aantal stadsdelen, Het
góied van de Wgkraad De Sprengen is
met de Wijlaaden Orden, Berg en Bos,
De Naal{ De Parken en Centrurn
ingedeeld in het Stadsdeel Centrum-
West. Wijkuethouder in het gebied is
Ronald Ober, *ijkambtenaar mrv Tjouke
Hupkes.
Een paar maal per jaar is er in
stadsdeelgÓied officieel contact met el-
kaar. De laatste vergadering w'as op
maandag 13 mei. Gesproken is toen onder
meer orer verkeersvoorzieningen, de
r,eihgheid rondom het uitgaanscentrurn,
openbaar groen en openbare lerken. De
Wijkraad De Sprengen zal belangrijke
z*enzo spoedrg mogelijk aan de
in*'oners bekendmaken via de wijkkrant,
een buurtbrief enlof publicatie in
"Huis aan Huis".



Parkeren rond Rijkskantoren

Bervoners rondom de Rijlskantoren
hel:ben een uitnodiging gehadvoor een
infonnatieavond op 30 mei over de
invoering van het vergunninglrarkeren in
de buuÍt. Van maandag tot en rnet wijdag
tussen 10.30 en 14.30 uur mogen alleen
rergunninghouders in de buurt parkeren.
Op I augustus zÁhetsysteemworden
ingevoerd
Het zal voor zowel bewoners als
werknemers wel wen wennen zijn. We
hopen dat na een gewenningsperide
iedereen met dse oplossing taneden zal
zijn. Mocht er enige tijd na de invoering
ergens een probleem ontstaan, dan rvillen
ne dat gÍaag $€ten. Dus meldt u dat dan
bij ons secretariaat, zodat ue zo snel
mogelijk naar een oplossing kunnen
zoeken.

Woongroepen

De Wijlorerkgroep West, een groep die
zich onder meer bezighoudt met de
belangen van senioren in Apeldoorn-West
(het góiedran de WijkradenBerg en
Bos, Orden en De Sprengen) is ook actief
met een $'oongro€p. Het is de bedoeling
in Apeldoom- West te komen tot de
oprichting lan een w'oongro€p r.oor
senioren (rn de leeftijd bij aanmelding van
55-75 jaar). Er zijn daaroer contacten
gelegd met de Woningbou*rereniging
St.Joseph en de gemeente. Mogelijk kan
u'orden gebouwd op het tenein van de
Chr.Idavo aan de Jachtlaan nabij de
Germanenlaan. Het gaat om20-23
u'oningen in de sociale huursector.
Een andere n'oongroep, de IGOWd heeft
belangstelling voor het tenein aan de
Stenenlaan u'aar thans nog het
Pascalcollege staat. Het gaat daaÍ om
phn.twintig roningen in de trije sector.
De Wijkraad De Sprengen heeft, naar
aanleiding l'an eenlraag op de
jaanergadering, bij de gemeente
geinformeerd naar de bestemmingvan het
sportveld bij het Pascalcollege. Antvuoord
op die rraag is nog niet onfvangen.
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Bouwplan

Het is nog nietbekendnanneer kan
u'orden begonnen met bouw-
werlzaamheden op de hoek Boszichtlaan/
Koning l,odewijklaan. Er staat om het
tenein een hek. Het bouwtedrijf van de
heer Jonker u{l daar graag tt'ee
bungalows bouuen. Een om*'onende
maakt bezwaar tegen de voorgenomen
bouw. Zolang hetbezwaar rl'ord
gehandhaafdkanl magniet met de bourv
n'orden begonnen.

Parkeren rondom
oude stadskantoor

Geklaagd u'ord orer pa.rkeerorerlast in
de omgeling van het oude stadskantoor.
Met name aan de Sprengerur€g,
Badhuisteg. Gardenierslaan en
Billitonlaan is een toegenomen parkeer-
drulc/ parkeeror,'erlast geconstateerd De
WijkraadDe Sprengen lrceft daarover
contrct gehad met de afdeling rerkeerran
de gemeente. Drie bestuursleden en een
ambtenaarran de genoemde afdeling
hebben de zaak bekeken.
Echt afdoende maatregelen zijn nu
moeilijk te nemen. Er zou dan,
bii'ooóeeld, ged.rcht moeten uorden aan
parkerl stop\erbden in de aangrenzende
straten. Dergelijke rerboden kunnen
renelend zijn r,'oor aannonenden.
Geconstateerd uerd dat er bij het beuald
parkeren (onder meer achter het oude
stadskantoor) meer dan voldoende ruimte
is. Mede naar aanleidingvan een
opmerking tijdens de jaarvergadering van
de Wijlraad is opnieuw contact
opgenomen met de afdelingverkeer van
de gemeente. Geinformeerd is naar de
mogelijkheid om bij nijze van proef voor
eenjaar het betaald parkeren achter het
oude stadskantoor op te heffen. Het par-
keertenein word dan ongetwijfeld beter
benut en de azngrewende shaten zouden
wellicht minder parkeerorerlast onder-
r"inden. Er is orer deze zaaknog gen
antn'oord ontrangen \an de gemeente.

Snoeien....snoeien

Je zult maar door orerhangende takken
geóvongen *'orden vanaf het trottoir op
het fietspad of de openbare neg te moeten
lopen. Heel I'ewelend en go'aarlijk. Je
kunt er een ongeluk krijgen. En rvie
betaalt dan de schade, uie is
\erantrvoordelUk?
Een dergelijke nare situatie kan
gemakkelijk uorden voorkomen door
tijdig bomen. struiken enz.goed te
snoeien. Weg rnet die orerhangende
takken! lvÍaak (ook) eens een "kritisch
u'andehngetje" or€rje eigen trottoir en
bekijk de situatie bij je eigen tuin eens
gocd. Is er qprake van een gevaarlijke
situatie voor je mede-r'oetganger (en
natuurlijk ook voor jezelfl doe er meteen
uat aan. Pak de snoeischaar. Helpje
mede-r'oetganger, rolstoelgebruiker en
jezelf.

De Loohof

Venracht uordt dat voor de
bou*r'akyakantie de u'erlsaamheden
voor de nieu*e l,oohoflorden
aanbesteed. De bouutijd voor de
nieu*bourv is vijftien maanden. Het
nieuue uit rdjflagen bestaande gebourv is
einde 1997 klaar. De officiële opening is
begin 1998.
Het bestaande gebourv nordt gesloopt na
het gereedkomen ran dc nieuutourv en
de lerhuizing van de be*oners naar de
nieunbourv. Op het tenein aan de
Loolaan, Koning lndeuijklaan, Jaclrtlaan
*'orden, zoals bekend ook appaíernenten
góou*d Bourv ran de appartementen is
noodzakelijk orn voldoende fi nanciële
ruimte te hebben voor de nieuwbourv t'an
De lnohof.
Het is debedoeling de otnrvonenden
tijdens een bijeenkomst nader te
infonneren orer de bourv ran de lnohof.



Rijgedrag op wooneryen

Fen bervoner van een u'oonerfheeft een
brief geschrwen naar de Wijkraadover
het rij en parkeergedrag op een *'oonerf.
In de briefrvordt gezegd dat bij het
betrelJ<envan de woning en na het
gereedkomenvan debestrating en de
"aankleding" van het woonerfalle
bewoners van de gemeente een brochure
hd*en onwangen over het rij en
parkeergedrag.
Nieuwe bes'oners hebben -volgens de
briefschrijver- de brochure niet
onhangen. Het gevolg is dat een aantal
be$'oners op het u'oonerf veel te hard
rijdg dilorijls achteruit u'ordt gereden en
buiten de parkeerplaatsen -aangegeven
met een "P"- $ordt geparkeerd
De gedragsregels voor een rvoonerfzijn:
- Op *egen binnen een n'oonerf mag je
oreral lopen. Kinderen kunnen oleral
qpelen.
- Auto's moeten in een n'oonerf stapvoets
rijden. Brommers en fietsers ook.
- Wie in een woonerf rijdt mel een auto,
fiets of brommer nag de voetgangers niet
hinderen. Maar voetgangers (en qpelende
kinderen) mogen auto's ook niet
tegenhouden of onnodig belemmeren.
- Parkeren mag alleen u'aar een P op
straat is geschilderd Of u'aar hetbekende
blaune bord met een witte P staat. Op
andere plaatsen in een rvoonerfis
parkeren rerboden.
- In een t'oonerfheeft rechts voorrang.
Dat geld dus ook voor een fieg of
bromfiets. Dat kan omdat de auto's er
suapvoets rijden.

Badhuisweg

Be$oners van de Badhuisneg hebben met
de Wijkraad geqproken over
rerkeersr.oorzieningen, De bel'oners zijn
van mening dat er op de Badhuisweg een
lerkeersgevaarlijke sihutie is ontstaan,
reroorzaakt door het rijden net hoge
snelheden en geparkeerd staande auto's.
De bewoners próerenvia onderlinge
contacten tot een voorstel te komen. Het
planvan de gemeente omvoor die
omgeving tot een rerblijfsgóied te
komenkan daaóij een rol spelen.
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Speelterreinen

De Van Voorthrrysenschool gaat luaÍ
speelterrein aan de Soerenseueg-
Aqunarijnstraat verbeteren. Het
speeltenein zal daardoor na schooltijd nog
meer enbeter kunnen worden g$ruikt
door kinderen uit de diÍecte omga'ing.
Na goede geqprekken tussen school-
leiding en de Wijkraad heeft de Wijkraad
besloten een bedrag van
eenduizendgulden (f. 1.000,*) bij te
dragen in de kosten.
F*n aantal bewoners uit de directe
omgeving heeft plannen tot aanleglan
een ftleine) kinderqpeelplaats op de hoek
Sumatralaan; Koning lndewijklaan -
Hoogalckerlaan . Er Ájn daalover
gesprekken go,oerd met een paar
inshnties.

Verkeersplan binnenstad

De gemeente is bezig een verkeersplan
voor de binnenstad (rvaaronder een deel
van onze wijk valt) op te stellen. Doel-
stellingen I'oor de binnenslad vanuit de
opiek verkeer zijn: verhogen van de
kwaliteitvan de openbare ruimte,
rerteteren van de leefuaarheid van de
binnenstad en het instandhouden van de
bereikbaarheidran de vvoningen en
voorzieningen voor noodzakelijk rerkeer.
We staan achter deze uitgangqpunten.
Een belangrijk instrument om de
hoeveelheid autoverkeer in de binnenstad
te rerminderen is het w'eren van
doorgaand rerkeer. Daan'oor zou op een
aantal negen eenrichtingverkeer ingesteld
kunnen *'orden of zelfs uegen afgesloten
moeten worden.
Tijdens een eerste bijeenkomst, rvaaraan
deelnamen ambtenareq raadsleden,
Seniorenraad, ENFB (fietsersbond),
Cig'stadondernemers, Kamer ran
Koophandel, een aantal ren'oerders en de
ïVijlcaden Cenrur\ Welgelege4 De
Parken en De SprengerL zijn a[erlei
I'arianten besproken. ln mei Àjn &ze n
de raadscorumissie verkeer aan de orde
gerveest. ln de l'olgende bijeenkomst, in
juni, zullen definitiere keuzes gemaakt
moeten u'orden. Voor onze llijk is het
belangrijk in de gaten te houden waar de
verkeersstromen naar toe gaan en wat de
eventuele neveneffecten voor onze wijk
zullen zijn.

Kruispunten Jachtlaa

De Wijkraad heeft contact opgenomen
met de afdeling rerkeer ran de gemeente
over het kruispunt Jachtlaan-
Jac.Catslaan-Ribeslaan. Tijdcns de
jaanergadering is geruagd runr een
betere beleiliging van dit lauiqpunt. Als
voorbeeld werd genoemd de boeiliging
van het kruispunt Jachtlaan- Bosueg *'aar
een'\erkeerseiland" is aangóracht.
Geinfonneerd is naar de rnogelijkheid op
het kruispunt Jachtlaan- Jac.Caslaan-
Ribeslaan eenzelfde voorziening te treffen.
Anfinoord is nog niet ontvangen.
Uit de rnedia h*tukunnenverneuren dat
er plannen zijn om bij het kruispunt
Jachtlaan- Pres.Kenne$laan (bU
AGOW) een rotonde aÍm te leggen. Deze
plannen zouden nog ditjaar gerealiseerd
kunnen*,orden.

Hondenuitlaatplaatsen

In Apeldoorn zijn thans bijna honderd
uitlaaplaaren voor honden. Op die
plaatsen mag, aldus een brief'r'an de
gemeente, de hond loslopen. De belrcefte
van de hond mag er blijven liggen. Een
qpeciale rnachine maal( de uitlaaplaatsen
regelnratig schoon. In lrct afgelopen jaar
zijn er enkele uitlaaplaatsen opgeheven,
er zijn ook nieune bijgekomen.
In het gebied van de Wijkraad De
Sprengen en de onmiddellijke omgering
zijn er de volgende hondenuitlaaplaatsen:
- Prinses Beatrixlaan (tussen Pr.Willem
Alexanderlaan en Asselsestraat)

- Koning Lodewijklaan (tussen
Soerenseweg en Sprengenueg)

- Koning lodewijklaan (tussen Bosrveg
en Cel*eslaan)

- Schutters*'eg (tussen Jachtlaan en
Planetenlaan)

- Bosleg (tussen Bosreg en Heurellaan
naast de basisschool)

- J.F.Kennedylaan (hoek Jachtlaan)
- Sprengenpark (aan Henry Dunantlaan)
Bazen die zich niet houden aan regels die
gelden voor het uitlaten van honden
krijgen een proces-r'erbaal.



Verblijfsgebieden

De gemeente Apeldoorn verkt (verder)
aan de totstandkoming van
reólijfsgebieden. Góieden die rvorden
ingericht (heringericht) voor een nrstige
beu'oning met ueinig of geen doorgaande
wegen.
Voor het góiedvan onze wijkraadworó
een dergelijk góied ontwild<eldvoor de
omgwing van de Badhuisveg- Soeren-
seweg. Een plan daaÍoe komt
waarschijnlijk in de loopvan ditjaaÍ
klaar, u'aarna het vervolgens in het
college van B en W, de gemeentena4
udjkraden enz.besproken u'oró. Er wordt
gezorgd voor roldoende inspraak voor de
burgers. Het is nog niet bekend uat
uiteindelijk voor het genoemde góied
uord voorgesteld Over de definitie\e
uih'oering van het plan -u'anneer uoró
begonnen- kan niets uorden gvzogd

Leefbaarheidsonderzoek

Be*oners en Wijkraden n'orden nu -en in
de toekomst nog meer- bij het wijkbeheer
befokken. Daarom uillen wij
inventariseren r+at de positiwe en
negatiwe prnten in onze wijk zijn. We
gaan een leeftaarheidsonderzoek in De
Sprengen houden.
Aan de handvan de reacties ztrllen ue
proberen een uijknerkplan voor een
langere periode te maken. Deze grote klus
moet naast het gerone nijkraadswerk
u'orden gedaan. We kunnen wel rlat
rverklaacht lweren, maar onderzoek doen
vereist een specifieke kennis. Daarom
laten we ons bijstaan door ingehuurde
deskundigen. lVe hel$en voor dit
onderzoek geqpaard en gelukkig heeft de
gemeente ons f.10.000,- extra toegezegd
We zijn in orerleg met de afdeling
onderzoek en statistiek van de gemeente
Deventer. Due afdeling heeftveel
ervaring met leeftaarheidsonderzoeken.
Binnen de Stedendriehoek word
bovendien geen BTWberekend, zodat ue
met de financiële middelen een heel eind
komen.
De planning is d.rt na de grote vakantie
het onderzoek rvordt gehouden. We hopen
dat u massaal aan dit ondezoek
meeu€rkt, zodat het besnrur ran Wijlcaad
De Sprengen met urv ideeen de komende
tijdvooruitkan.
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Vergrijzing

De toenamevan het aantal personenvan
65 jw en ouder wordrergrljzing
genoernd In de geihórstrialiseerde
landen, en dus ook in Nederland, zijn
thans veel meer 65-plussers dan lroeger.
De toenarne van het aantal 65-plussers in
Nederland is een gevolg van de daling
van het geboortecijfer en de stijging van
de gemiddeld te venvachten loensduw.
Deze lwenduur is in de periode 1875-
l99l verdutbeld De maximaal
bereikbare leeftijd (l l0 tot I I 5 jaar) is
echter al sinds een eeurv niet meer
gestegen.
Omstreeks 1900 rvas in Nederland het
percentage 65-plussers ctrca 6%o van &
boolking, inl992 ongsveer l3%. Voor
hetjaar 2000 renracht het CBS een
percentage van circa 13,8%. Dit is
procentueel ruim een rerdubbeling.
In de groep 65-plussers neemt het aantal
hoogbejaarden (85+) het snelst toe
(dutlbele vergrijzing). Veel
lmogbejaarden, die de meeste zorg
behoeven, zijn alleenstaand.

Prólemen

Door de rergrijzing v'ordt een gÍoot
beroep gedaan op regelingen en
voorzieningen ten behoete van 65 -
plussers zoals daar zijn:
- Woonvoorzieningen die de
zelfstandigheid van senioren zoveel
mogelijk handhaven.

- lntra- en exlramurale gezondheidvorg.
- Sociaal- culnrele en recreatiere
voorzieningen.

- Aangepaste voorzieningen voor
(openbaar) vervoer.

- Regelingen voor de financiering van de
AOW en andere pensioenen.

Uitgangspnt van Irct bejaardenbeleid
moet steeds ÀjndaÍ senioren in de
samenlwing geihtegreerd moeten blijven
endatza dazolf&,rechten en plichten
hetben alsjongere burgers. Zolang dit
medisch en sociaal verant$'oord is dienen
senioren voor Àclunlf te zor gen.

Bron: Grote Winkler Prins Enqclopedie,
8e druk.

Vrij willigersorganisaties

Aanwagen voor hulp van wijuilligers
kunnen, behalve bij de organisaties ze[
ook gedaan uorden via het centrale
mel@unt'r'an de Stichting Thuivorg
Oost-Velune, telefoon 54213 13.
De deelnemers aan het Plaform
Vrijuilligersorganisaties uillen het
hulpnragers genukkelijker maken door
góruik te nuken van een centraal
meldpunt. De mede$erkervan het c€n-
traal mel@unt bepaalt aan de handvan de
infonnatie *elke organisatie de hulprmag
hetbestekan inrdlen. De hulp die de
deelnemende organisaties bieden varieert
van oppas, sociaal ven'oer en *'andelen
tot nellare*erk. gespreksgroepen en wij-
willige terminale thuivorg.
Het centraal meldpunt is bereikbaar ran
maandag tot en met wijdag van 08.00 tot
20.00 uur. Het telefoonnurnmer is
542 t3 13.
De deelnemende rdjwilligersorganisaties
Àjn:
- Alzheiner Verenigrng Oost-Veluue
- Verenigde CentraleDiakonie SOW
Kerken

- Rode Kruis, afdeting Apeldoorn
- RK Diakonie Apeldoorn
- Steunpunt Thuis\€rzorgers
- Thuishulpcentrale Ooí-Velu*e
- Unie van Vriju'illigers
- Vrijndllige hulpdienst De Kap
- Wisseh'rerk/ Vrijrvilligerscentrale

Verbetering verlichting
Sprengenweg

De Wijkraad heeft uit het wijkbudget een
bedrag ran hveeduizend gulden (f.2000,-)
beschikbaar gesteld voor vetbetering van
dc rerlichting ran de Sprengenneg. Het
betreft het gedeelte tussen de Loolaan en
de Badhuisreg. Verbetering van de
rerlichting is nodig in rerband rnet dc
reiligheid



Overlast uitgaanscentrum

De proj ectgroep "Orerlast
uitgaanscentrum" is hard aan het werk.
De oplossing om de overlast te
verminderen is niet zo gemakkelijk
gwonden. Exra politietoezicht in de
kleine uurtjes lijkt de meest voor de hand
liggende oplossing. Echter sinds de
reorganisatie bij de politie is & sinratie
voor Apeldoorn er nietbeter op geworde4
want Apeldoorn heeft nogal wat
politiemensen moeten inleveren.
Bij de politie uerkt men ook met een
prioriteitenlijst. Willen we rond het
uitgaanscentrunl na sluitingstijd van de
horecagelegenheden, meer toezicht dan
moet deze extra inzet elders ingelererd
l'orden, In de projectgroep is overigens
gtronstateerd dat de uitslag van orze
enquête gehouden in norenrber 1995 niet
orereenkomt rnet de politiegegerens en de
lernielregistratie van de gemeente. Om de
juiste aard en onn'ang ran de olerlast in
lret centrun en &, aangrewen&
u'oonwijken vast te stellen is in mei een
enquête onder debervoners en onderne-
mers gehouden. Met deverkregen
informatie zullen maatregelen op maat
n'orden genomen. Tevens kunnen de
kosten die daarvoor noodzakelijk zija
verantwoord worden. Het resultaat van het
onderzoek zal in het blad "Huis aan Huis"
$'eergegwen rvorden.
Afgesproken is dat alle partijen in het
orerleg een bijdrage moeten leveren aan
de oplossing. Dus ook buurtbewoners
rnoeten meewerken. Op l0 april is
daarom door ons, in samenwerking met
Wisselwerk, een buurtbijeenkomst
georganiseerd. Een buurtrondgang onder
leiding van de polide maakte onderdeel
uit van deze avond. Doel hiervan was te
zien wat be\iloners zelf kunnen verbeteren
aan de veiligheid rondom hun huis. Er
zijn a00 uitnodigingen uitgegaan. Naast
andere belangstellenden wisten slechts 9
hrurtbervoners de rreg naar het
politiehlreau te vinden. Zeer
teleuíellend voor de organisatie.
Het bestuur van De Sprengen is bereid om
tijd te besteden aan het oplossen van
knelpunten in de wijk. Echter u'anneer
direct-belanghel$enden niet de moeite
nillen nemen om een avondtebesteden
aan het meedenken Íun een oplossing
r,oor hun problemeq dan wagen $e ons
af of wij er uel mee rnoeten doorgaan.

6

Het kan niet zo zijn dat anderen aan uw
próleem werken en u achterover blijft
zitten. Debuurtbeu'oners die wel aant'e-
zig waren vonden de biieenkomst zo
l@rzaam, dat ze om eenvenolg heLben
geweu,gd.

Aangifte doen

Er is een strafoaar feit gepleegd U bent
slaclrtofer daarvan? Doet u dan vooral
aangifte bij de politie! Uit registratie bij de
politie is góleken dat beu'oners niet altijd
aangifte doen. De meest gehoorde reden
daarvan is dat de politie er toch niets
meedoet.
Wij *eten dat u'r'aak niet hoort nat er
met urv aanklacht is gebeurd Alle
aangiften norden in de politiecomputer
renrerkt. Mocht er iemanduorden
opgepalr voor een straÍbaar feit dan
komen ervaak tijdens het onderzoek nog
rneer gepleeg& feiten boren tafel.
Wellicht zit urv aangifte daar dan ook bij.
Wil de Wijkraadergens extra inzetvan
politie dan *'ord altijd gekeken naar de
aangiften die zijn gedaan. Geen aangiften,
geen probleem. Met de politie hebben rve
afqpraken gemaakt over bijvoorbeeld een
conecte behandeling. Aangifteformilie-
renvoorkleine zaken kunt u thuisvast
inullen. De formulieren zijn op het
politiebureau en de dienstencentra van
Wisselwerk rerkrij gbaar.

Spreekuur wijkrrethouder

Er is in het gebiedran onze Wijkraad
*einig belangstelling l'oor het spreekuur
'r'an wijkwethouder Ronald Ober. Het
eerste spreekuur trok zeven
belangstellenden, bij het hveede en derde
spreekuur nas niemand aanu'ezig. De
gemeente Apeldoorn die dergelijke
spreekuren organiseert- heeft besloten
voorafgaande aan lrct spreekuur een
publicatie te plaatsen in "Huis aan Huis".
Belangstellenden voor lret spreekuur
dienen zich dan vooraf aan te melden bij
de gemeente. Zljner geen aanmeldingen
dan rervalt het spreckuur.

Betaald voetbal

De WijlaaadDe Sprengen is tegenstander
van betaald voetbal op het tenein lan
ACTOW, sportpaÍk Berg en Bos. De
Wijlaaad is van mening datbetaald
voethl orerlast veroorzaakt in de vorm
ran vandalisme en parkeerdnrk. Juist nu
de parkeerdruk in de directe omgwing
ran de Rijkskantoren gaat \eróv{jnen
zou, via betaaldvoetbal, de parkeerdruk
terugkomen.
De Wijkraad heeft zijn stan@unt, meteen
na lret bekend norden ran de plannen
voor lrct betaald voelbal, schriftelijk aan
het College van B en W bekend gemaakt.
Dit stlan@unt is ook nedegedeeld aan de
initiatiefrrcmers voor het betaald voetbal.
Helaas helSen daaroler -buiten de schuld
ran de W|jl<raad De Sprengen- onjuiste
berichten in de media gestaan. De
Wijlcraad De Sprengen is en blijft
tegenstander van betaald voetbal op de
genoemde locatie, het terrein van
ACIOW

Soerenseweg

De Wijkraadheeft een ondcrzoek
gehouden orer devoctpaden op de
Soerense*eg tussen de Koning
Lodewijklaan en de Jachtlaan. Versnrurd
zijn 60 formulieren u'aarop de be*'oners
konden aangwen of ze de huidige
grindbermen willen handharen of
daan'oor in de plaats trottoirs.
Er zijn bij het afsluiten ran deze wijkkrant
(begin juni) 26 ingoulde fonnulieren
onhangen. Een meerderheidvan de
ben'oners is'i'oor het handharen van de
huidige sitrutie (grindbennen). De
lVijkraad neemt eindc juni ecn bcslissing.
De benoners uorden per brief op de
hoogte gesteldran de beslissing.



Steunpuntleden

Steunpuntleden zijn het eerste aanspreekpunt bij rtagen en opmerkingen
met betrekking tot de eigen woonomgeving.

J. Assink, Sprengen*eg 7 4, tel: 3557978
mw J. de Geus, Sumatralaan 39, tel:3557794
H.M.A. de Grijs, Waltersingel9l, tel: 3554261
rnrv M. Hartwig, Smaragdstraat 33, tel: 3556096
H.K. Karsen, Smaragdstraatlg, tel: 355L3I7
G.J. van Kerkvoort, Mercuriuslaan35402, tel: 3552253
mrv F. Kluin, HoogakkerlaanT7,tel 5787795
A.W.J.A. Knorth, Jachtlaan 93, tel: 3559166
mrv A. ter Maten, Poolsterstraat 9, tel: 3555417
H. Messchendorp, Soerenseweg 74, tel: 3551909
C. Mtiller, Gardenierslaan 2, tel: 5223982
mw T. van St'ol, Billitonlaan 28, tel: 5218441
mrv D, Vermeer, Mercuriuslaan 9, tel: 3558067
mw N. ran der Zrvan, Hoogakkerlaan 68, tel: 5223112

Bestuur van de rJVijkraad

Het bestuur van de Wijkraad De Sprengen is als volgt samengesteld:

J.W.A. Cornelissen, Topaasstraat 12, te1.355237 5, voorzitler
mw R.MaeÍens-Krooi, Da Costalaan 4, te1.3553040, secretaris
A.Huisman, Sprengenlreg 8, tel. 57857 16, penningmeester
W. Bielderman, Huygenslaan 29, tel. 3 5 54 109, 2e voorzitter
J.r'an der Horst, Topaasstraat 14, te1.3555862, 2e secretaris
rnw P. Kuiken, Gunninglaan l, tel. 3 559 543, 2e penningmeester
mw W.Allersma, Gardenierslaan 16, te1.521260 l, lid

Wijkkrant nummer 8, juni 1996

De communicatiecommissie die deze
wijkkrant heeft gemaakt bestaat uit:
Pytsje Kuiken, Jan Cornelissen
en rJfillem Bielderman.

Ledenadministratie: Huygenslaan 29
7374LV Apeldoorn.



Belastingdienst

Parkeren: samen lossen we het wel op!
Na intensief overleg fussen de wijkraden, de gemeente, Rijkswaterstaat en de Belastingdienst ís het
bestuít eindetijk gevallen: op 1 augustus aanstaande wordt het vergunningenparkeren ingevoerd
rondom de kantoren van de Belastingdienst op het Walterbos'complex. Dit besluit heeft grote
gevolgen. Niet alleen voor u, als bewoner van de wijk'De Sprengen', maar ook voor medewerkers
van de Belastingdienst.

Wat zijn de gevolgen?
Vanaf 1 augustus aanstaande wordt het vergunningenparkeren in de omgeving van de rijkskantoren
ingevoerd. Dit betekent dat in de directe omgeving van de kantoren niet meer vrij geparkeerd kan
worden. Voor u en de medewerkers van de Belastingdienst betekent dit dat als u uw auto, op
maandag tot en met vrijdag van 10.30 - 14.30 uur, in dit gebied wilt parkeren u hiervoor een
vergunning nodig heeft.

Voor niemand is het leuk dat dit besluit genomen is. Het leek echter de enige mogelijkheid voor u, de
gemeente en de Belastingdienst, om het aantal auto's in de omgeving van de rijkskantoren terug te
dringen. Niet atleen omdat u 'last' heeft van de vele auto's die geparkeerd staan, maar ook om milieu-
redenen. Minder auto's op de weg vermindert het file-probleem en geeft minder schadelijke stoffen in
de lucht.
Uiteraard is door alle partijen bedongen dat u als 'buurtbewoner' zo min mogelijk last ondervindt van
het vergunningenparkeren. Uw financiële bijdrage is beperkt gebleven: u betaalt I 6,25 per maand.
Belastingdienst-medewerkers betalen nu nog Í 33,33 per maand, binnen een aantaljaren zal dit
bedrag echter oplopen tot f 65,- per maand. Daarnaast zal het aantal uit te geven zakelijke
vergunningen de komende jaren sterk worden afgebouwd. Overigens kunnen alleen medewerkers die
buiten een straal van zeven kilometer van het Walterbos-complex wonen, in aanmerking komen voor
een vergunning.

Alternatieven stimu leren
U begrijpt dat dit voor 'de Belastingdienst-medewerkers' een grote overgang is. Het zal dan ook enige
tijd duren voordat iedereen, u en ook wij, hieraan gewend zijn. Door middel van diverse publikaties
e.d. worden de medewerkers veelvuldig geïnformeerd over het hoe, wat en waarom van de
parkeerproblematiek. Alternatieve vervoermogelijkheden worden zoveel mogelijk gestimuleerd:

. Zoals bij u bekend zijn de mogelijkheden van het openbaar vervoer sterk verbeterd. De
busverbindingen zijn sneller en vaker dan voorheen en bieden betere aansluitingen op het
treinverkeer. Bovendien kunnen de Belastingdienst-medewerkers voor de deur opstappen!

. Op de eigen terreinen van de Belastingdienst zíjn vier nieuwe, moderne, fietsenstallingen
geplaatst. Er is nu plaats voor meer dan 1400 fietsen!

. Daarnaast zijn bij de toegangen tot de eigen terreinen slagbomen geplaatst. Alleen medewerkers
uit de zgn. voorrangscategorieën mogen nog op de eigen terreinen parkeren, bijv. gehandicapten,
carpoolers en bezoekers. Dit'parkeerreguleringsplan'zal volgens planning ook op 1 augustus in
werking worden gesteld.

Wederzijds begrip
Wij verwachten dat al deze maatregelen voldoende zijn om de parkeeroverlast voor u tot een
minimum te beperken. Wij doen er van onze kant zo veel mogelijk aan om 'de buurt' goed leefbaar te
houden. Alleen kunnen wij het parkeerprobleem echter niet oplossen. Daarom hopen wij dat u ook
begrip opbrengt voor de situatie waarin de Belastingdienst-medewerkers op dit moment verkeren: het
is natuurlijk niet'leuk'als je, wanneeÍ je aljaren met de auto naar kantoor komt, dit ineens moet
veranderen. Wij zijn er echter van overtuigd dat als we op verstandige wijze met elkaar om zullen
gaan, we op een prettige manier in de wijk'De Sprengen' kunnen blijven wonen en werken!

Oe Belastingdienst-eenheden van het Walterbos-complex
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