SPRENGENBOS

2

Ook in nieuwe jaar veel te doen

Parkeren rond Rijkskantoren

De WijlcaadDe Sprengen maaktzich
klaar voor het nieuuejaar, eenjaar
u'aarin I'eel te doen is, Getracht wordt de
communicatie tussen wijkraad en
bervoners verder te verteteren. Het is de
bedoeling de uijldaant minimaal
driemaal perjaar te laten uitkomen.
Daarnaast rvord gewerkt met buurt en/of
wijkbrieven. Zo nodig word g$ruik
gemaaktvan prblicaties in hetblad
"Huis aan Huis", de r+ekelijkse bijlage van
het Apeldoorns Stadsblad
U leest "Huis aan Huis" toch rrel?
Veel aandacht word besteed aan lret
leefbaarheidsonderzoek. U hebt via dat
onderzoek gelegenheid gehad uw mening

Bewoners in de directe omgeving van

kenbaar te maken orer de wijk en de
wijlaaad. Het bestuur neemt urv mening
heel serieus. Het is urv wijk en het bestuur

is er voor de beu'oners. Het contact met de
gemeente (zouel inbestuurlijke als

in

uih'oerende zin) zal veel tijdlragen.
De gemeente uil meer taken afstoten

richting wijlaaden. Hoe moet daarop

*orden gereageerd, rvat voor
mogelijkheden heeft onze wijlcaad?
Wijlraad De Sprengen rvil veel doer;
goed doen oolq maar de mogelijldeden
zijn somsbeperkt. Vooral in definanciële
deer zijn er beperkingen. Daarnaast moet
rekening uorden gehouden met de
personele beetting. Bestuursleden zijn
rriju'illigers. In het afgelopen jaar (1996)
hadden

ue

graag al

in septenrber een

wijldrrant laten uitkomen. Door drulke
uerlzaamheden is dat helaas niet gelulc.
U h$t nu wijld<rant nrunmer 9 in debus
gekregen. We doen ons best v'ijldnant
nunrmeÍ l0 in april te laten uitkomen.
Het bestuur wil een bijzonder *'oord van
dank uitspreken aan orze steunptrntleden.
Zrj hel$en in 1996 weerveel enbelangrijk werk verzet. Daarnaast dient ook het
gemeentelijk apparaat (bestuurders en

uiwoerders) te *orden bedanld. Met zh
allen hebben rle getracht onze woonplaats
en onze wijk leeftaar te houden.
Het bestuur wenst u prettige feestdagen en
een heel goed 1997. U kunt op ons
rekenen, wij rekenen op u.

de rijkskantoren zijn verlost van de,
soms al tientallen jaren durende,
parkeeroverlast. Dat is de winst van

dit

moment. Echter, op een aantal
plaatsen, net buiten het gebied ran de
parkeerverbodsz6ne, zijn

parkeerproblemen ontsLaan. Veel meer
ambtenaren dan verwacht hebben geen
alternatieve ven'oerskeuze gemaakÍ en
blijven voor het rvoon/werkverkeer de
auto gebruiken. Het is voor de
plannenmakers moeilijk in te schatten
hoever werknerners nog rvillen lopen
om hun rverk te bereiken. In een ruim
gebied rondom de parkeenerbodszóne
is inmiddels een enquête gehouden over
de overlast. De uitkomsten daarvan zijn
eind november in de werkgroep
"parkeren rond rijkskantoren"
besproken. De verdere planning is als
volgt: bespreking van de concept
voorstellen door B. en W. r'oor fase 2 ín
december (B.en W. besluit), rlaarna
bervoners in het betreffende gebied de
voorstellen eind december in de bus

krijgen, met een uitnodiging voor een
informatie-b|eenkomst in januari.
Vervolgens, ook injanuari, de
bespreking van het concept in de
commissie WVA
(inspraakmogelijkheid) en ren'olgens
vaststelling door de Raad" rvaarbij
tegelijkertijd om de benodigde
financiën gewaagd zahvorden. Lukt dit
allemaal, dan kunnen, na afloop van de
inspraaktermijn, de maatregelen in
maart uitgevoerd worden. We willen
wel sneller, maar democratie kost tijd.
Mochten er vervolgens elders opnieurv
problemen ontstaan, dan w{llen we dat
gÍao,gzo snel mogelijk van u weten.
Ben'oners van de Schuttersrveg heben
ambtenaren via een "opvoedkundige"
brief achter de ruitenwissers laten
weten niet blij te zijn met de
geparkeerde auto's voor hun deur. Het
bestuur van De Sprengen heeft veel
waardering voor deze positieve manier
van actievoeren.

Voorzieningen in de wijk
De Wijlcaadheeft perbrief een
uensenlijstje neergelegd bij de gemeente
betreffende de straaherlichting openbare
xerken en groen'oorziening. Vooraf is
het lijíje besproken met de steunpunÈ
leden. Op het wensenlijstje staan:
Verlichting: algemeen: sneller renangen
kapotte lampen en armatuen met hogere
lichtopbrengst monteren; rertetering aan
de Waltersingel tussen de Gururinglaan en
de J.F.Kenne{'laan; lichpunten in het
plantsoen tussen Topaasstraat, Smaragdstraat en SaÍfi erstraat @delstenenbuurt);
betere verlichting op het parkeerteneinbij
Orpheus.
Openbare Werken : lruispunt

tnderijklaan-Sprengenueg reili ger
maken, trcttofu aan de Schuttersreg
tegenover ABN-AMRO bij de bushalte
verbeteren; troíoir Waltersingel ran
Huygenslaan tot J.r'.d.Vondellaan
K.

verbeteren; rerbetering looppad bij de
hondenuitlaaplaats aan de

Kon.Lodewijklaan.
Grocnvoorziening: tegeneaan illegale
hondenuitlaaplaats in het plantsoen
achter de hrshalte Schuttersreg tegeno\€r
ABN-AN4RO; helarerk plaatsen bij de
hondenuitlaaplaats hoek K.l,odeuijklaan-Sprengen$€g; ol'eÍtollig
gemeentegroenbij Orpheus, vooral aan de
zijde Churchillplein bij de fietsenrekken
verwijderen; algemeen: er moeten meer
hondenuitlaatplaatsen komen.
Uit een onderhoud tussen hetbeshrur en
onze contactpersoon bij de

groenvooziening is toegezegd dat n1997
veel aandacht u'ordt besteed aan het
opknappen van de Sprengenrveg langs het
Julianaziekenhuis. Gezocht u'ordt naar
een

oplossingvoor het looppadbij de

hondenuitlaaplaats aan
Jan Cornelissen

voorzitter Wijlcaad De Sprengen

&

Kon.Lodewijklaan. Gedaclrt wordt aan
een tegel ofschelpenpad. Bekeken rvordt

of er bij de bushalte aan de Schuttersreg
tegenover de ABN-AII4RO een

hondenuitlaatplaats kan u'orden

aangóracht.
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Bestemmingsplan
Snrensenwes Noord
In het najaar van I 995 presenteerde de
ge.meente Apeldoorn heÍ ee.rste

bestemmingsplan, als venolg op de
"Beeldvisie Beeldpark". Het betrof het

"Vcoront,rerp Bestenlingsplan
Sprengenreg Noor4 herziening

L,oolaarÀ{a&ualaan". Op dit I'oorontwerp bestemmingsplan heeft het
bestuur van de Wijlcraad indertijd
rchriftelijk gereageerd waarhij een aantal

lcitische kanttekeningen bij de plannen
rverden geplaatst (zie artikel in onze

wijldnant nr.7 van december 1995). En
ne varen niet de enigen. In totaal uaren
er op dit plan 17 inspraalceacties bij de
gemeente binnen gekomen, rvaaóij het
opviel dat er veel overeenkomsten waren

in debezwaren.
Afgelopen zomer, in de periode juni/juli
1996 lag in het ren'olg hierop het
ontuerp beíemmingsplan voor dit góied
lsr it:r:age, met weneens weer de
mogelijkÍreid voor inspraak
Geconstateerd*erd dat het ontwerp
bestemmingqplan nagenoeg identiek was
aan het voorontwerp bestemmingsplan.
Alle inspraalaeacties ten qpijt, er was in
de plannen niets van terug te vinden. In
onze schriftel{jke reactie op het onhrerp
bestemmingqplan hebben ue dan ook
u'eer dezelfde bezn'aren en opmerkingen
genoemd als aangege!'en in de eerste

inspraakprocedure.

Kort sarnengwat *'as

de reactievan het

bestuur van de Wijlcaad als volgt:
- positiere waardering voor het initiatief
om de huidigeverpauperingvan dit deel
ran de r{jk een halt toe te roepen en de

(woonlnvaliteit hier te velbeteren.
- gepleit wordtvoor hetbehoudvan de
pandenLoolaan
en 15, welkevan
monumentale waarde zijn.

ll

-:umgegeven is hetbelang om de
lvíadumlaan inbeide richtingen open te
houdenvoor verkeer en de verleers- en
parkeerproblematiek voor dit wijkdeel
serieus te nemen.
- bezwaar is gemaakt tegen aantastingvan
de hounval en hetkappenvan
(raardnolle) bomen tegenorer de
ingangvan Orpheus.
- aandacht u'ordt goraagdvoor de te
hoge geluidbelasting waarmee huidige

maar ook nieull'e betvoners belast zullen
worden.

- gelraagdu'ordt om een bodemonderzoek naar devenuilde grond

inditgóied
- dringend verzocht n'ordt om de nieuwbourv op een goede manier te laten
aansluiten op de bestaande bebourving en
de totale hoogte van de nieuntourv te
beperken.
De volgende stap na deze inspraakop het
ontwerp $'as een hoorzitting naar
aanleiding ran de ingekomen reacties.
Dez-e hoozitting heeft, na een keer
verplaatst tezijry plaats gehadop 12
september 1996. Het bestuur van de
Wijlcaad heeft r'an de gelegenheid
góruik gemaakt om haar standpunt nader
mondeling toe te lichten en heeft tijdens

zittingtoens

haar ongenoegcn
uitgeqproken orer de gang ran zaken
deze procedure.
de

Na de in maaÍt 1995 gepresenteerde
"Beeló'isie Beelqtrk" is onlangs het

"Voor-ontn€rp Beíemmingsplan
Beelgark" ter irzage gelegd De eerstc
bestemmingsplannijziging als len'olg op
de "Beeldrisie Beelgark" betrof het
"Bestemmingsplan Sprengenteg Noord"

lreziening Loolaan/IvÍadural

in

Niet de bestemmingsplanprocedure zelf
loopt rerkeerd, deze u'ordt formeel juist
uitgevoer{ maar de hele procedure u'ordt
ernstig'ïenuild" door een ó'lars
hierdoor heenlopende zogenaamde
"artikel 19 procedure". Dit is een
procedure om plannen versneld

uitgwoerd te krijgen. Een zeer onelegante
proc€due waÍmeer er veel bezwaren tegen
hetbestemmingsplan zijn. Inniddels is de
"arikel 19 procedure" doorlopen en kan de
projectontudliJ<elaar zijn plannen
voorzetten.
Verderbezu'aar maken tegen de plannen
opbasisvan de Algemene Wet
Beshrursrecht heeft ons inziens dan ook
gerln ztn. De bouwergunning voor het
appartementencomplex in de getoonde
'r'orm zal ongetwijfeld \erleend n'orden.
Bqwaat makentegen iets rvat aan het
einde van de procedre n'aarrchijnlijk
reeds góowd zal zijn bied *einig hoop.
We zijn in deze teleurgesteld in de
gem@nte, doch ue zulle4l'oor de directe

omwonenderl ons sterkblijven maken
voor diezaken waawoor mogelijknog
wel begrip te krijgen is. Hieóij denken we
met name aan deverkeersafwikkeling in
het wijkdeel en de parkeewoorzieningal
na realisatie van de plannen. Hopelijk

kunnenwe u hierover in eenvolgende
u'ijldcrant wat positiwer berichten.

Bestemmingsplan Beekpark

aan" .

(Zie

voor de standvan zaken van deze
bestemmingsplan-procedr:re elders in
deze wijklcrant).
De hveede bestemmingsplanuijziglng
naar aanleiding van de "Beeló'isie
Beelgark" is nu dus gestrart met de
presentatie van het "Voor-onhrerp
Bestemminggplan BeelEark".
De gemeente heeft r'oor geinteresseerden
en belanghebbenden een

infonnatie-arond

georganiseerd" uelke heeft plaats gehad
op 26 norember 1996. Hier uerd ook
gelegenheid geboden tot het stellen van
\Tagen.
Tot 16 decernber j.l. u'as het mogelijk om
op dit bestemmingsplan te reageren. Orer
het geheel genomen is het bestuur ran de
Wijlcaadpositief orer de inhoudran het

nieuse bestemnringsplan. Wel norden
enkele kanttekeningen geplaatst bij met
name dewijzevan imullingvan het

terrein l'an de l'oomulige
branóreergarage.
Bij het "ter perse" gaan van deze
wijkkrant is onze inspraalceactie nog niet
geheel gereed We zullen u de inhoudvan
onze reactie mededelen in devolgende
wijldsrant. r$/e zullen de procedure
naurvlettend btjven volgen en houden u
op de hoogtevan deverdere

ontwi}kelingen.
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LeeÍbaarheidsonderzoek
Met behulp van orze rvijksteunpunten
is een enorme klus geklaard. In het blad
"Huis aan Huis" hadden wij een oproep
gedaan aanonze wijkbeu'oners om mee
te helpen de enquêteformulieren op te
halen. Bijzonder teleurstellend was het
voor ons dat geen enkele wijkbewoner
op deze oproep gereageerd heeft, Dat
stemt tot nadenken. Gelukkig hebben
onze enthousiaste wijksteunpunten in
hun buurt een aantal mensen
gemobiliseerd. Jammer dat een kleine
groep deze grote klus heeft moeten
klaren. Alle ophalers nogmaals

hartelijk dank voor deze geweldige
steun. De formulieren rvorden de
komende tijd lenverkt door het
onderzoeksbureau. De uitslag van het
leeÍbaarheids-onderzoek
zijner tijd te horen.

krijgt u te

Uitbreiding Orpheus
Het bestuur van de Wijkraad is aan*'ezig
ge$'eest bij de presentatie lan de

uitbreidings- en nieurvtou*plannen van
schouwburg en congÍescentnrm Orpheus.

Deplannen houden onder meer debouw
van een congevaal in.
De Wijlcaadweest dat door de
uitbreiding en nieuwbouw de parkeerdruk
en lan'aaiorerlastvoor de bewoners uit de
omgwing toeneemt. De Wijlaaad heeft in
een briefaan de Raad van
Commissarissen en Directie van Orpheus
deze

bez*aren nÍur \oren góracht. Ook

is gewezen op het behoud van de fraaie
oude bomen Een afschrift l'an fue brief
is rerzonden naar het CollegevanB en W
en de gemeenteraad
De Wiilcaad heeft zijn bezwaren ook
toegelicht in twee uiuendingenvan Stadsradio Apeldoorn.

Rotonde bij AGOVV en
vernieuwing noordelijk
gedeelte Sprengenweg
Vanafoktober heeft een groot deel van
onze *ijk te maken gehad met
wegwerkzaamheden en de daarbij
behorende uegomleidingen. Het
tegelijkertijd afsluiten van tlvee
doorgaande $€gen was wel wat erg veel
ran het goede. Smalle, rustige
woonstraten kregen te màken met een
te groot verkeers-aanbod" r'aardoor er
files en gevaarlijke verkeerssituaties
ontstonden. Orer de wegomleidingen is
geen overleg geweest met de wijkraad.
Het lijkt ons zinnig dat dat in het
vervolg wel gebeurt. Evenals vele
wijkbew'oners waren wij onaangenaam
verrast door de gekozen routes, De
rotonde bij ACIOW is een aanwinst.
Hij stond al heel lang op ons
rerlanglijstje. Door de invoering van
Busnet, heeft de provincie een flinke
financiële bijdrage geleverd aan dit
kostbare project.

Overlast uitgaanscentrum
Opdeavondop

10

april

1996

gehouden bijeenkomst voor ben'oners

rondom het Caterplein, is door een
mederverker ran Wisselwerk

genotuleerd en is ook de presentielijst
bijgehouden. De aanx'ezigen zouden
een verslag van die avond toegestuurd
krijgen. Helaas zijn door het rertrek
van de medeuerker van Wisselwerk
ook alle gegevens verdwenen, zodatde
gemaakte afspraak niet kan sorden
nagekomen. Dat spijt ons heel erg.
Ondertussen rverkt de werkgroep
"overlast uitgaanscentrum" gestaag
door. Het zoeken naar maatregelen op
maat vergt meer tijd dan venvacht. De
werkgroep renvacht in januari met
voorstellen te kunnen komen. Via de
krant "Huis aan Huis" zult u op de
hoogte worden gebracht.

Antonie de Vos overleden
Het overlijden van de heer Antonie de
Vos -afgelopen zomer- heeft de Wijlcaad
diep gerchokt. Antonie de Vos heeft een
aantal jaren deel uitgemaaktl'an het
bestuurran de lvtlÍaad Hij zorgde
steeds voor een goede inbreng naaóij hij

zonel oog hadvoor grote als klein zaken.

Hij had erg veel belangstelling I'oor de
locale politiek. Hij tas lidvan de
gemeenteraad voor Cremeentóelangen.
Hetbestuur van de WiS"kraad zalzich
Antonie de Vos blijven herinneren als een

kundig èn slmpathiek persoon.

Vacature in bestuur
Besnrurslid Auke Huisman treedt per 31
december 1996 af als bestuurslid ran de
Wijlcraad. Hij kan onvoldoende tijd
wijmaken voor de Wijlcraad.
Auke Huisman heeft als penningmeester
uitstekend uerk rerriclrt. Ook op ander
gebied rras hij actief, zoals onder meer bij
de gang ran zaken rond het Beelqark en
de Sprengenweg. Het bestuur ran de

Wijlcaad is hem veel d.rnk rerschuldigd
Door het terugtreden ran Auke Huisman
is er een vacature in het bestuur van de
Wijlaaad. Belangstellenden voor een bestuursfrrnc'tie kunnen zich in reóinding
stellen met het secretariaat
@a Costalaan 4, tel.355 30 40).
Venracht x'ord dat kandid.lten beftokken
zijn bii het rrerk van de Wijlcaad en
daan'oor ook tijd beschilbaar r+illen
stellen. Kandidaten l$nnen een paar
maanden "meelopen" met het bestuur.De

definitiwe benoeming ats bestuurslid
geschied tijdens de in april 1997 te
houden jaarvergadering van de Wijlcaad
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Speelterrein
Van Voor"th uyzenschool
Het qpeeltenein bij de Van
Voorthulzenschool aan de SoerenseuegAquamarijnstraat is opnieurv ingericht.
Het gedeelte gras is afgevlakt en half
verharddoor middel van schelpen.
Rondom de zandbakzljn tegels gelegd

Parkeerplaatsen Jachtlaan
De gemeente isvan plan
parkeervoorzieningen aan te brengen in
de bemren van de Jachtlaan ter hoogte
van Sprengeloo. In totaal komen er tien
parkeerplaatsen: zes aan & zijde van
Sprengeloo en vier aan de orerzijde. Het
parkeerverbod aan de Jachtlaan blijft van
kracht, behalve bij de parkeerplaatsen.
De parkeerplaatsen zijn, volgens de
gemeentg nodig in verband met de

Twee bomen zijn gerooid
Er is een laag hekwerk geplaatst als
afscheiding tussen het tegelgedeelte en het
schelpengedeelte.
Het terrein is nu orerzichtelijker.

rerkeersdrukte bij Sprengeloo.
De gemeente llil ook aan de achterzijde

Een rerbetering, zon'el voor de leerlingen
als de jeugd uit de omgeving.
De Wijlcaad heeft financieel bijgedragen

parkeerplaatsen aanleggen. Er komen
daar achttren parkeerplaatsen. Het is de

de

rerbetering mogelijk te maken.

Drempels in de Joost v. d.
Vondellaan.
In de Joost v.d. Vondellaan moest de
riolering vernieurvd n'orden omdat er
regelmatig verzakkingen in het uegdek
ontstonden. In dec. 1994 is door de
gemeenteraad de prioriteitsstelling
verblij fs-gebieden aangenomen.
Het beleid is dat er bij uegu'erkzaamheden vooruitlopend op de inrichting
van een verblijfsgebied alrast drempels
aangelegd norden. Slechts bij
zn'aar*egende argumenten w'ordt
hienan afgezien. Dit is zo afgesproken
om kosten uit te sparen, uant iedere
drempel in asfalt aangelegd kost
ca. fl. 10.000,-.
Als drempels uorden aangelegd tegelijk
bij vervanging van het uegdek zijner
nauwelijks exlra kosten. Toen wij
onrenvachts met de Joost
v.d.Vondellaan "op de schop"
geconfronteerd werden, hebben wij de
gemeente op de bestaande afspraak
gewezen. Door een foutje in de
communicatie tussen gemeente,
wijkraad en bewoners, zijn bewoners

wat laat geïnformeerd.

ran Sprengeloo aan de Vliegerlaan

bedoeling de aanleg van de parkeerplaatsen aan de Jachtlaan te laten
samenvallen met asfalterings-

nerlzaamheden aan de Jachtlaan.
De Wijlaaad heeft de bet'oners van het
betrokken gedeelte van de Jachtlaan via
ecn

buuÍbriefop dc hoogte gestcld van dc

plannen van de gemeente.

Speelterrein Sumatralaan
Een comité, sarnengesteld uit be*'oners
uit de directe omgeving, is bezig plannen
uit te uerken voor de aanlegvan een
kinderspeeltenein op de hoekvan de
Sumatralaan-Hoogalfterlaan-Koning
Lodewljklaan . Er zijn contacten met de
gemeente en Wisselterk. Ook de
Wijlcraad is op de hoogle ran de plannen.
De gemeente heeft officieel rnedegedeeld
dat er voor nat betreft milieulqgiënische
eisen geen bezl'aar is daar een
kinderspeelterrein aan te leggen.
Zodra er mrcr bckend is orrr dc planncn
lorden de buuÍbeuoners op de hoogte

gesteld

Donaties
Donaties.., ue hebben er in de vorige
wijldcrant geen aandacht aan besteed.
Deze keer doen ne dat wel. De Wijlaaad
wordt *elissaar gesubsidieerd door de
gem@nte, maar e$Ía inkomsten zijn erg

*elkom.
Er is heel veel te doen *'aarvoor lang niet
altijd voldoende geldmiddelen
beschilfuaar zijn. Soms moeten

belangrijke plannen worden uitgesteld
omdat het geld ontbreelc. De Wijkraad

n'il, om een paar vooóeelden te noemen,
graag nogbeter communiceren met de
wijkbewoners, drie of lier wijldaanten per

jaar uitgwe4 een aantal hrurtbriwen
verstuÍeÍL steun verlenen aan qpeelplaasvoorzieningerl verder onderzoek
doen om nogbeter geinformeerd te zijn en
nogbeter te kunnen rElgeren enz.
De Wjkraad is er voor de bewoners.
Mogen we als Wijlcaad een dringend
beroep doen op u voor geldelijke
ondersteuning? Er kan danvoor u nog
meer worden gedaan. U kunt uw
bijdragen storten op postbanlcekening
25 4 504 v an Vereniging De Sprengen
(Sprengenbos). Bij vooftaat hartelilk

dank

Snoeien plantsoen
Edelstenbenbuurt
De gemeente heeft op vezoek van de
Wijkaad flink gesnoeid in het plantsoen
in de Edelstenenbuurt. Benoners uit de
directe omgeving hadden contact
opgenomen met de Wijlcaad orer onrei-

ligheid in het plantsoen.

Groenstrook Poolsterstraat
De groenstrook op de hoekvan de
Poolsterstraat-Sprengenweg

blijft

behouden voor dejeugd. Dat is het
resultaat van overleg tussen de ben'oners,
de gemeente en de WUIaaad. Er rl'ord
een beschermende groenlaag aangelrracht
langs de zijgwel van de woning op de
hoek Poolsterstaat-Sterrenlaan.
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Nieuwbouw De Loohof

Groenstrook Pascalcollege

personen ziin voor wijziging van de
huidige situatie. De Wijlcaad onderneemt
geen stappen richting gemeente om de
huidige situatie op hetbedoelde gedeelte
van de Soerenseueg te laten wijzigen. De

Als alles volgens plan rerloopt l€n de
nieuwtourv van zorgcentrum De Loohof
in januari 1998 in gebruik worden
genomen. Voor het einde ran 1996 heeft
de aanbesteding plaats, waama de aannemer begint met de rverkzaamheden.
Het nieuwe zorgcentrum lsijgt vijf
bouwlagen (het huidige centrum telt er
negen). De hoofdingang komt aan de
Kon.Iodervijklaan. Op de begane grond
komen aan de zijde van de Naald een
ronde serre voor bewoners en personeel,
keuken, vergademrimte en technische
dienst. De berrcners lcijgen kamers op de
le, 2e, 3e en 4e rerdieping. Op elke
verdieping komen 20 kamers. Een
bewonersl€mer heeft een
oppervlaktevan 30 m2.
Flalvenrege 1997 uordt begonnen met de
bouw van tw'ee of drie appartementengebourven op het terrein. Het laatste
appaíementengebourv komt te staan op
de plaats van de huidige Inohof. ln totaal
komen er zeventig appaÍementen,
verdeeld over vier góouwen. De
appartementengóouu'en laijgen vijf
bouwlagen (evenhoog als het
verzorgingstehuis).
De ingangvan de appartementen is aan
de Kon.Lndewijklaan. Onder het geheel

bervoners he]Sen hierol'er bericht

komt een parkee Í gmage

onwangen van de Wijlcaad

auto's. Voor bezoekers van de
appaíementen zijn tien parkeerplaatsen
beschikbaar. Voor het personeel van de
Inohof worden eigen parkeervoorzieningen getÍoffen.

De gemeente is bezig met een
inrentarisatie van de mogelijkheden
rondom en op de locatie van het
Pascalcollege aan de Stenenlaan. Het is
thans nog niet duidelijkrvat er er met het

sportteneiÍ/groenstÍook gaat góeuren.
Als de plannen @ncrete vormen
aannernen worden debe*'oners uit de
directe omgwing via de Wijlaaad op de
hoogte gesteld

Grindbermen Soerenseweg
De bervoners van de Soerenserveg (tussen
de Kon.lndeuijklaan en de Jachtlaan)
hebben zich in meerderheid uitgesproken

voor handhaving van de grindbermen.
Datbleekuit een door de Wijlcaad
gehouden onderzoek
Er waren 60 b'rie\enlerstuurd met een

inrulsEook 32 Personen hebben aan het onderzoek
deelgenornen, 19 personen zijn voor

handtuving van de grindbermea
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Aktiviteiten lloogakker{aan
Bervoners van de HoogalÍ<erlaan heben
in overleg met de Dienst Groen, Nafuur
en I^andschap besloten de 'boomspiegels"
te venvijderen. De bestaande keien
rondom de bomen gaan er uit. In plaats
daarvan komen er bodembedelkers. De
bewoners willen de nieuwe

groenvoorziening zelf bijhouden. Een
mooi staal$e van zelfi*erlzaamheid

y oot

Binnenkortvalt de beslissing over het
bounterrein op de hoekvan de
Boszichíaan-Kon.lndewijklaan. Om het
tenein staat al geruime tijd een helcuerk.
Op het tenein ligt een hoeveelheid
bouwmaterialen opgeslagen. Bew'oners
van de Boszichtlaan ergeren zich aan lrct

"uiEicht".
De gemeente heeft hetbetrokken
aannemersbedrijf aangeschreren. Het
bedrijf dient voor het einde van 1996 met
een bouuplan te komen. Komt er geen
bounplan danzÀl de gemeente zich
beraden over de huidige opslag van
materialen. Opslag van boutrnaterialen
is, volgens de gemeente, in strijd met de
voorrchriften van het ter plaatse geldende
bestenmingsplan.

Verblijfsgebieden

zerentig

Hondenpoep
zo nu en dan miwerstand te zljn
over deplaatsen waar honden mogen
po€pen. De viervoeters mogen dat op de

Erblijkt

bekende hondenuitlaaplaatsen en in en
onder struiken. Op alle andere plaatsen
mogen honden niet poepen. Hondenbazen

enlof begeleiders dienen hier rekening
mee te hou&n.

Bouwterrein Boszichtlaan

Dit jaar zijn de plannen gemaakt voor
de eerste vier gebieden van de
prioriteitenlijst verblijfs-gebieden. Voor
de uitvoering daanan is echter niet
genoeg geld beschikbaar, zodat het *el
even zal duren voordat ze venvezenlijkÍ
zijn. Een deel van onze wijk is in de
volgende ronde aan de beurt. Wij
hebben de gemeente l'erzocht pas
plannen voor die gebieden te maken,
als er ook genoeg geld beschikbaar is.
Plannen maken is leuk, maar als ze

voorlopig niet uitgevoerd kunnen
*'orden, lijlt ons dat teinig zinvol.
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Aanleunwoningen Goede Reede

Werkgroep voor senioren

Codrdinatie Ouderemerk (C.O.) venicht
voorlaan de indicatiestelling voor de
vijftien aanleunuoningen bij zorgcentrum
Goede Reede. Ook de aanmelding en het
rvacltlljstbeheer berust bij C.O.
Om voortoewijzing in aanmerkingte
komen dient de ÍumwageÍ 65 jaar of ouder
te zijn, te berchikken over voldoende psy-

chirche spankracht om tebegriipen hoe &
zorg rondom hem/haar georganiseerd is.
Voor inlichtingen kan men zichwenden
tot Coórdinatie Orderenwerlg
Regentesselaan 8, tel.579 00 99.

De Werkgroepvoor senioren in
Apeldoom-West komt maandelijla bijeen
om te praten over de belangen voor
senioren in West. Het rverkgebied omvat
globaal het stadsdeel tussen de Naald,
Jachtlaar\ Laan van Spitsberge4
qpoorlijn, Prinses BeaÍixlaan/Kon.Indewijklaaq De Naald
alsmede de wijk Berg en Bos.
Er njngoede contacten met Co<irdinatie
Ouderenrerk en gemeenteljke instanties.
De werkgroep heeft onlangs een overzicht
geruakt over de voorzieningen voor

Interualzorg in Goede Reede

kunnen zich in lerbinding stellen met
telefoonnummer 3 55 23 7 5.

ouderen in de wijkBelangstellenden

Zorgcentnrm Goede Reede, Thuivorg en
Codrdinatie Orderenrverk zijn gestaÍ met
een experiment intenalzorg. Het is een
uitbreiding op de besaande mogelijktrcid
van tijdelijke opnÍrme.
Inten'alzorg is bedoeld voor ouderen
n'oonachtig in de orngoringvan Goede
Reede en die thuis u'ordenverzorgd door
hun partner, kinderen ofeventueel andere
mantelzorgers. Bij intervalzorg kan de
oudere enkele keren perjaar voor een
korte periode rvorden opgenomen zodat de
mantelzorger thuis op adem kan komen.
De opname heeft plaats in een volledig
ingericht appartement van Goede Reede.
Voor infonnatie kan men terechtbij
Co<irdinatie Ouderenwerk tel.579 00 99
of de maabchappelijk werlster van Goede
Reede, tel.355 14 00.

Dienstencentrum Spainkbos
Denstencentrum Spaint<bos aan de

Kon.lndenijklaan387a
(elefoon 355 65 72) is op de eerste plaats
een ontmoetingsruinrte. Er is een "open"
huiskamer waar 55-plussers de
mogelijkfieid hebben elkaar te ontrnoeteÍL
een kopje koffie of thee te drinkeq een
praa$e te maken of een lcant of tijdschrift
te lezen. Daarnaastbiedt het
dienstencentrum een groot aantal alcriteiten en diensten $aarvarL tegen
vergoeding góruik kan worden gemaakt.
De volgende cursussen kunnen n'orden
gevolgd: texliele werkvonnen,
bloemschiklceq keramielg tekenen en
schilderen, creatief $erken, naaien,
g,mnastieki/meer bervegeq volksdansen,

loga, zelfrerdediging, valprwentie.

Woongroep
ÍWoongroep lachthaven is op zoek naar
een geschikte bouwlocatie. Plannen van

Verder kan worden deelgenomen aan
onder meer een leesgroep, eetgro€p,
toneel, koersbl, rchakerl rummikub,
bridge, jokereq klaverjasse4 biljarten.
Spahkbos heeft ook een bibliotheek

dewoongroepom tebouwen op het
terrein aan de Jachtlaar/Germanenlaan
waar nu de ChT.MAVO staat gaan niet
door. Gestreefd word naar een kleine 25
u'oningen met een gemeenschappelijke

er terechtvoor de pedicure en kaper.
Het dienstencentrum Spainkbos is elke
werkdag geopend van 9.00-12.00 uur en

ruimtevoor senioren. Er is overleg gaande
tussen de woongoep, gemeente en

van 13.30-17.00 uur. Op zondag kan men
er terecht van 14.30-16.30 uur.

woningfoouwvereniging St.Joseph.

Voor de persoonlijke verzorging kan men

Wethouder Mulderij
Wethouder mrv Lies Mulderij is
afgeteden. Zii llllaaloe haar besluit bekend
aan het begin van de behandeling van de
Meerjarenbegroting.

Er was de laatste tijdr.ia de plaaselijke
krant kritiek op haar gelwerd. Mw
Mulderij vond het, gezien de manier
u'aarop de lcitiek naar buiten $'as
gekomerq beter om af te treden.
Zij nas van mening dat er in bepaalde

kringen onvoldoende rertrou$en $'as.
De Wijkraad De Sprengen betreurt het
afueden ran mu' Mul&rij. Zlj had lll.hzaÍ
portefeuille onder meer wijkbeheer,
verkeer en afralstoffen. Alle drie
diensten/afdelingen n'aarmee de Wijlcaad
veel te maken lnd. Zeker, er bestond hier
en daar verschil ran mening tussen de
uethouder en de Wijkraad, maar
-mede door het optreden van
mrv Mulderij- kon steeds op goede *ijze
uorden rerder ge*erkt. Er w'as tussen mrv
Mulderij, de afdelingen/diensten en de

WrjlcaadDe Sprengen een goede
uerksfeer. Er rvas wederzijds \eírou*€n.
Zo hoort het ook
De Wijkraad De Sprengen wil mu'Lies
Mulderij bedankenvoor al hetgeenzij in
het belangvan de gemeente en onze w{jk
in het bijzonder heeft gedaan.
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Logo
We hadden u graaghet nieuue logo ran Wijlcaad De Sprengen laten zien. Helaas, het logo is nog niet klaar.
De ontnerper heeft zijn *erlzaamheden verricht, genacht u'ordt nu nog op de teclmisclrc uitvoering,
In onze volgende krant, in april L997 , zielu het nieuue logo.

Steunpuntleden
Steunpuntleden zijn het eerste aanspreekpunt bij rmgen en opmerkingen met betrekking tot de eigen *'oonomgerdng

J.Assinh Sprengenueg 74,te1.355 79 78
mrv J.de Geus, Sumatralaan 39, tel.355 77 94
H.M.A.de Grijs, Waltersingel9l, tel.355 4261
nnvRllartnig Smaragdstraat 33, tel.355 60 96
H.K.Karsen, Smaragdstraat 19, tel.355 13 17
G.J.ran Kerkvoort, Mercuriuslaan 35 - 602, tel.355 22 53
mrv F.Kluin, Hoogakkerlaan 77,te1.57877 95
A.W.J.A.Knorth, Jachtlaan 93, tel.355 9l 66
mrv Ater Maten, Poolsterstraat 9, tel.355 54 17
H.Messchendorp, Soerenseweg 74, tel.355 19 09
C.Mii{ler, Gardenierslaan 2, tel.522 39 82
nrw T.van Swol, Billitonlaan2S, tel. 52L 84 4I
mrv D.Vermeer, Mercuriuslaan 9, tel.355 80 67
nnv N.r'an der Ztvan, Hoogakkerlaan68,tel.522 3l 12

Bestuurvan de Wijkraad
Het bestuur van de Wijlcaad De Sprengen is als volgt samengesteld:
J.W.A.Cornelissen, Topaasstraat 12, tel. 355 23 7í,voorzitter
mrv R.Maertens-Krooi, Da Costalaan 4, tel.355 30 40, secretaris
AHuisman, Sprengenweg 8, tel.578 57 16, penningmeester (tot 3l-12-96)
mrvP.Kuiken, Gunninglaan 1, tel.355 95 43, penningmeester (r'anaf 0141-97)
W.Bielderman, Huygenslaan 29, tel.355 41 09, 2e voorzitter
J.van der Horst, Topaasstraat 14, tel. 355 58 62, 2e secretaris
mrv W.Allersma, Gardenierslaan 16, tel. 521 26 01, lid

Wïftqant nurymer 9, december 1996
De communicatiecommissie die deze
wijkkrant heeft gemaakt bestaat uit:
Pytsje Kuiken, Jan Cornelissen
en Willem Bielderman.

Ledenadministratie:

Huygenslaan29
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