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Wensen, plannen maken en uitvoering
Wat gaat WiilcaadDe Sprengen doen? De bemoners hd$eÍt
geqprokerL zij hd*enhun mening gegeveninhet
leeftaarheidsondezoelc U leest er veel wer in deze wi3ldcant. Er
zijn al een paa.r plannen ge'rnaaftÍ, uitvoering er van volglzn
qpoedig mogeli;k U urord uiteraard op de hoogte gehouden Een
leeftaarheidsonderzoek zoals Wiilraad De Sprengen heeft
gehouden is een gemeldige klus. Een groot aantal mensen heefr er
hard aan gefi/stlÍ. IIet besfiur is al die mensen danlóqar voror de
qpontaan aangÓoden hulp.
De Wiilrraad is van plan nog meer en nog beter contact te
onderhouden met de wijl:bavoners. De wiJldfiant zal voortaan
minstens driemaal per jaar uitkome& tweemaal per jaar worden
algemene bijeenkomsten gehouden. Een van die bijeenkomsten is
& jaarvergaHng tijdens de andere bijeenkomst word een thema
behandeld U hdÍ zelf inspraak in het te behandelen thema.
Daarnaast word -zo nodig- gaverlc met hrurtbriweq pblicaties
in het blad 'Tluis aan Huis" en persoonlijke contacten via
bestuursleden en wi$ateunpurtleden. Een goede communicatie is
heel belangrfk lvÍaar...de communicatie moet \ran beide lcnten
komen Als u als bewon€rvan de wijkDe Sprengen iets wiltwete4
iets wilt beryrekeA neem dan contact op met een wijksteunptntlid

ofeeÍl bestuurslidU hdÍ ongetwijfeld gezien dat de wijkrant in een nieuw jasje is
gestoken. De Wiilcaad heeft een ander logo, een logo in twee
kleuren Blauw (vanhetuater, de qprengen) en groen (vande
bomen). Het nieuwe logo is in goede samenwerking tussen Ken
Iautenslager en llans Wunderink (beiden woonachtig in onze
wijk) tot stand gekomen. Ook vanaf deze plaats mag een hartetiik
dankrvmrd aanbeiden nie onÉrelst Deze keer staat het logo in
zwart-wit op de voorpa.gina van de wijklcant, bij de volgende
wijlÍant€n ziet u een logo in kleur, de krant laij$ dan tevens een
geheel andere layout.

De zomermaanden staan voor de deur, de valcanties beginnen
Toch is er in die tijd nog behoorlilkwat te doenvoor de wijlaaad
Denkqircoóeeld eens aanbeqpreking over en uiwoering'uan
parkeer- en veiligheidqprojecten en niet te vergeten de
voorbereiding voor het niernpe seizoen
Oh ja in due wiJldfiant staat eur artilaltje wer 'Financiële steun
voor projecten". Van barte aanbevole'lr We horen graag van u.

Pretigerakantie.

Jan CornelisseÍl

voorzitrer Wlil<raad De Sprengen
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LeeÍbaarheidsonderzoelq de resultaten
De wijkraad

wil

een activiteitenplan voor de middellange

termijn formuleren. Omhierbij de juiste keuzes te maken
en de juiste prioriteiten te stelle,n, is inzicht in de
problematiek in de wijk noodzakelijk. Daamaast wil de
wijkraad vveten hoe de wijkbewoners tege,n haar
functioneren aankijken om eventueel daarin verbeteringen
te kunnen aanbrengen.
Door Onderzoek en Statistiek (O&S) te Deventer is
daarom een onderzoek gdaan naar de leefbaarheid van de
wijk en het ftnctioneren van de wijkraad.
Bij het onderzoek van O&S is aan de bewoners van de
Sprengen om cijfermatige beoordelingen gewaagd. De
uitkomsten hiervan zijn door O&S gerapporteerd.
Daamaast waren de bewoners in de gelege'trheid gesteld om
e€n toelichting te gev€tl op hun cijfermatige beoordelingen,
Bij het leefbaarheidsonderzoek zrln 1023 vragenlijsten
ingeleverd. Op 537 formulieren zijn aantekeningen
geplaatst, dez.e zijn door de wijkraad verwerkt en
gerapporteerd.
De rapporten van O&S en de wijkraad liggen voor
belangstellend

a

ter nzage.

Het onderzoekvan O&S naar de wfi)n- en leefomgeving.

Bij het onderzoek is gevraagd om een subjectieve
beoordeling van 34 aqpecten van de woon- en
leefomgeving. De beoordeling geschiedt op een
vijfpuntsschaal die loopt van 4 (zrer slecht) tot
8 (zeer goed). Van de bij elkaar behorende aqpecten
wordem de gemiddelden bepaald, deze vormen samen de
dime,nsies van de leef- en woonomgeving. Een
getallenvoorbeeld ontleend aan het onderzoek van de
dimensie verkeersveiligheid zal drtverduidelijken.
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Tabel 1. Resultaten ondezoek verkeersveiligheid.
nummer

waaestelling

beoordelins

5

alseme,ne verkeersveilisheid

6.3

6

veilieheid t.a.v. auto's
veilisheid fietsers
veilisheid voetpanser

6.t

7

I

Gemiddeld
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6.3

- Trottoirs

6.6
6.3

onderhoud.

e,n

bestratingen zijn in slechte staat van

- Er zijn veel klachten over de straawerlichting, dit moet
De gemiddelde beoordeling van de verkeersveiligheid kornt
uit op 6.3, deze waarde ligt tussen matig en goed in (een
larvart matig e,n driekrvart goed). Op dezelfile wrjn zrjn
voor de overige dimensies de gemiddelde beoordelingen
bepaald, zie hiervoor tabel2.
Het gemiddelde oordeel over alle dimensies bdraagt6.7,
de voorzieningen voorjongeren en de verkeersveiligheid
scoÍen met 5.6 en6.3 het laagst.

worden nagegaan.

Beoordeling van de wijkraad en de wijkkrant.

Tabel 2. De negen dimensies van de woon- en
leefomgeving.

De beoordeling van de wijkaad is goed (7.3). Het minst
positief (7.2) is men over het contact tussen de wijkraad
en de bervoners. Ook de wijkkrant wordt met 7.0 goed

- Er zijn te weinig speelvoorzieningen voor jonge kinderem.
Zonder initiatieven van de ouders zalhier weinig van de
grond komen

- Het merendeel van de beoordelingen van de wijkraad en
de Wijldcrant is positief.

nrunmer

I
2

Conclusies.
3

de wijkraad uitgevoerde onderzoek
problemen
zijn de volgende
naar voren gekome,n.

4
5

- Verkeersonveiligheid dit uit zich in klachten over: te hard
rijden, het verkeersgedrag van fietsers en automobilisten, het niet naleven van eenrichtingsverkeer.De bewoners
vragen om verkeersluwe straten te realisere,n door
(handhaving) eeirrichting-verkeer, verk@rsremmende
maatregelem (drempels ?)

- Parkeerprobleme,n: Door de invoering van het
vergunningparkeren rond de rijksgebouwen is een deel van
de problematiek verschoven naar de zone buiten de zone
vergrrnningparkeren. 7-one 2 zalmét spoed moeten wordem
ingevoerd.

- De omwonende,n van Orpheus hebben al parkeer- en
geluidsoverlast en wezen dat deznte zalnemen bij
uitbreiding van Orpheus.
- Bewoners in de omgeving van het uitgaanscentrum zijn
zeer onteweden over het asociaal gedrag rran de bezoekers
van het uitgaanscentrum.

beoordelins
7.0

woonomseving

beoordeeld.

Bij h* door O&S en

Dimensie
Beleving van de directe

6
7
8

9

Beleving verkeersveiligheid in
de buurt
Ervaren overlast in de buurt
Enaringen met de inrichting
v.d. omeevins
Eryaren overlast van
bedriivieheid
Ervaringen met de
stadsreinisine
Openbaar groen
Voorzieningen voor iongeren
Overiee voorzieningen
Gemiddeld oordeel

6.3

6.8
6.6
7.1

7.0
6.9
5.6
6.5

6.7

4) straatverlichting, bestrating, riolering.
5) geluidshinder, stankoverlast.
8) Speelplelken kinderen en jeugd.
9) buurtactiviteiten, voorziemingen voor ouderen
Dankbetuiging.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een
aanzienlijke bijdrage van de gemeente Apeldoom. Ook zijn

wij veel dank verschuldigd aan onze vrijwilligers die de
en quête-formulieren hebben bezorgd en opgehaald.
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LeeÍbaarheidsonderzoek en de gevolgen
Wat zijn de gevolgen voor Wiikraad De Sprengen met betrel*ing
tot de gehoudenenquête over leeftaarlreid in de wiÊ?
Er zal, volgens ons, gesproken moeten worden over de dmr de
enqn&e boren water geJcomen lnelprnten. In grote lijnen gaorthd'
dan over verkeersveiligbeid, groenvoorzieningen, veiligheid in de
wík qpeel en rondhanpleldrenvoor de jeugd, een of andsÍe
mogeldy'kÍreid voor meer wijkactiviteiteq meer benoldrenheid

wr

de benroners

bij

de

Wtjlaaa{

de

wijdcant

en het wilkgóeuren

in

hetalgemeen
Een nadere uitwerking kan bijvoorbeeld zijn:
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Goede jaarver€adering

hed op maandag la april j.l.de jaanerga&rmg
gehouden in diensencentrum "Spa.inlbosn aan de Koning lndewijklaan Het was een goede vergadering u/aaóij het bestuur een
De Witl<raad

overzicht gafover de werlaaamheden van het afgelopenjaar en
van de plannen voor het komende jaar. Vrij veel aandacht werd
besteedaan het door de Wflcaad gehouden ktraarheidsonderzoek (zie elden in deze tÍanD.

- Verlreerweiligheid: Een toetsing van het gedrag der verlceersdeelnemers in de periode van begin en ein& van de werktijd
en rchooltijden op de meest dnrH<e wegen en knrispmlen. Een
onopvallende snelheidscontr0le op de (semi)doorgaande wegen.

WijkwethouderRonaldfrer was aanwezigom in het koÍzijn
visiete gwen op het wilcwerken de samenwerkingtussen de
verschillende wijkraden en de gemeente. Hij prees de goede

Observatie van verkeersge&ag bij kantoren en rcholen.

samenwerkingtussen WiikraadDe Sprengen en de gemeente,
rnaar wees tegelijkertijd op de (positief) lcitirche houding van de

- Groenvoorziening: Het opqporen van partioÍier overhangend
groen ry openbare grond waardoor het verlaersuiaicht woró

Bij

belemmerd €n voetgangers worden gehinderd op de tottoiÍs. Het
inventariseren van wensen beteffende nieuwe aanplant of
venvijdering van bomen en sEuilen. Het doorzichtig en overzichtelijk malcen en houden van parkeÍ\ fiaspaden, wandelpadeÍL
qpeelplaatsen en hondenuitlaaplaatsen
-

Veiligbeid: Inventariseren of er bj wi.flóerroners belangstelling

is naar voorlichting betreffende inbraalqrwentie.
Mogelijóeden onderzoeken ter verbetering van de straafferlichting. Inventariseren van plaatsen waar een snelheidremmende

voorziening wenseli.lk word gevonden, Druldre lruispnten en
wegen bij scholen beoordelen op ndaak van z&ra@n.
- Speel en rcndhrngFlekken: Waar is het mogelilk een ruimte te
vinden om de jeugd tussen 4 en l0 jaar een speelterrein met
toestellen aan te bieden? WaaÍ willen de tieners een rondhanplek
of ontnrcetingsple& hebben qaaÍ ze met ledijdgenoten graargp
een ongeóvongar manier samen hrnnen komen?
- Betrokkenheid van wijkberoners -Brainstormen met

WÍlaaad
de beshuÍwerkiezing werden de aftredende bqsnnmledeÍl
Willem Bielderman (2e voorzitter) en mw Roeli lvÍaertens-Krooi
(secr€taÍis) herkozen. In de vacature-Huisman werd mw Inge ten
Cate gekozen. De notulenvan devorigejaarvergadering het

aktiviteitenverslag en het financieel verslag werden goedgekeurd
De kascommissie ging alkmrd met het gevoerde beleid
In deze lrant woró opverrchillende zaken die tijdens de
jaarvergadering aan de ordekrvamen nader ingegaan.

Evaluatieformulier
TtideÍrs de jaawergadering van de Wijlcaad zijn formulieren
uitgedeeldwaarop u uw mening kon gwen over de gang van zaken
tijdens &, jaanergaffing u kon ook ideên naar voren trengen
voor komende bijeenkomsten, U lunt de ingevulde formulieren
afgercn biy'opsturen naar het secretaÍiaat van de Wijlcaad De
Sprengen: Da Costalaan 4,7314

PCApeldmrn

Financiële steun voor projecten

wf}benoners inHeine groepen (Irerwildeel, per straat perled-

Ie wilt ats 'Wi.flcaad veel. Je kent je wij( je weet waar de
lnelprntenzijn, jewilt dieknelpmten (in hetbelangvan de

tijdsgroep of andere indelingBn) om eÍ acht€r te komen of deze
wens urcrlelift leeft Hoe kan e.e.a.worden gerealiseerd? Evenzo

bemoners) oplossen. Je naalrt planne4 je maalc een begroting.
En..,dan blilC dat je niet voldoende geld hdÍ. Weg plan. Of

betreffende een verbdering ran de wi.firrant en het eirentueel
stimulqeÍl vzlÍl wi.ft of buuractiviteiten"

.,,komt er steunvan debesoners?
Zeker, de wllaaad lcijgt srfuidie van de gerneente. Maar om wat
grotere plannenuit tevoeren is die srbsidie te weinig. De WiJlcaad
doet een &ingendberoep op de wijkbavoners om financiële
middelen bachikbaar te stellen. Elk bedrag is welkom. U word op
de hoogte gehouden van het project/de projecten. U lunt uv
bijdrage storten op giroreJcening 0254504 ten nameraÍr
Vereniging De Sprengerq Crunninglaan l, 7314 NA Apeldmrn.
MeÉ ur financiële htrlp kan er véel mesr worden gedaan.
tlartelilk dank voor uw financiële steun.

Om sver deze zatenle spreJíen is het noo&akeliÊ conac1en te
leggen en te hd*en met med+wijkbeuonen. Wie is bereidom
mee te doen? Deze oproep geld voor iedereen, órs èèkvoor
jongeren U hrnt contact opnemen met ltde Grijs,

Waltersingel9l.
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Actieplan sociale veiligheid.
Ons bestuur is al enige jaren bezig met sociale veiligheid in de

wijk. In otÍober 1995 is door de gemeente

een coórdinator

sociale veiligheid aangesteld, zcd.at er gestructureerder aan
veiligheid gewerlÍ kan worden. Wij hebben vanaf het begin
alle gemeentelijke plannen nauwkeurig gevolgd, In april 1996
hel$en wij ingesproken op de kadernotitie "Integraal
veiligheidsbeleid Apeldoorn 1996-1998" en in december 1996
op het "actieplan Veiligheidn. In de laatste notitie krijgt ons
stadsde€l prioriteitbij zowel gemeente als politie. tWij zijn

vanaf december na gaandenken wat wij met het gemeentelijke
actieplan veiligheid voor onze wijk zouden kunnen doen. De
uitkomsten van het leeÍbaarheidsonderzoek kwamen ons
daarb{ goedvan pas, In overleg met onze wijksteunpunten is
onlangs besloten een sociaal veiligheidsplan vq)r een gedeelte
van orze wijk te maken. Het betreft het gedeelte tussen de
Schuttersweg, de Jachtlaan en de Kennedylaan, ons wijkdeel 3.
Op onzejaarvergadering is het plan ook ter sprake gebracht.
Het wijkplatrorm Noord West is inmiddels accoord gegaan,
hetgeen betekent dat we financiële en ambtelijke
ondersteuning krijgen. Wij willen met een klein, overzichtelijk
pÍojert starten. Zijnde rezultaten daarvan goed dan kunnen
die plannen ook gebruilc worden voor andere delen van orze
wijk of het stadsdeel.
Wij gaan aansluiten bij de inbraakprwentieplannen van de
politie. Uit de (objectieve) politieregistÍatie blijkt dat een
preventieplan voor dit góied goed gekozen is. Ook komen er
al jarenlang klachten uit dit wijkgedeelte over de slechte
straawerlichting. Daardoor voelen mensen zich in het donker
onveilig op straat. We willen de straatverlichting laten
doormeten en vervolgens een straatverlichtingqplan maken.
Ook zou bekeken moeten worden hoe het staat m€t de
verlichting aan woningen, of er nog me€r gesnoeid moet
worden, ofer een klussenproject uit kan ontstaan, hoe
organiseren we de betrokken bewoners, kunnen er misschien
sponsors gwonden worden. Het zijn dus nog prille plannen die
uitgewertÍ mo€ten worden. Heefr u nog aardige suggesties die
passen bij deze plannen laat ons dat dan weten. rWij willen ook
graag medewerking van bewoners, omdat dit kaÍwei te gloot is

voor ons bestuur.
Wilt u órs actief meewerken aan de verwezenlijking van de
plannen, schroom niet en meldt u aanblj ons wijksteunpunt
Hein de Grijs, Waltersingel 91, tet.3554261.

Mw. Paulissen uit de Gunninglaan heeft dat inmiddels gedaan.
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Unaniem is in de werkgroep in het najaar van 1996 besloten
dat het gepresenteeÍde voorstel voor fase 2 het enigejuiste kon
zijn. Op 6 fóruari hebben de drie betrokken wijkraden hun
gezamenlijke standpunt nogmaals gemotiveerd en ondertekend
aan het College van Burgemeester en Wethouders gestuurd.
Verbazingweldcend is het dan dat wijkraad Orden op het laatste
moment, evenals blj fase 1, weer een ander standpunt inneemt.
Tijdens de behandeling in de raadscommissie WVA zijn door
de wijlcraad Orden uitspraken gedaan over de procedure,
ambtenaren, wethouders, onderzoeksbureau en onze wijkraad
die pertinent onjuist zrjn. Wrj distantiëren ons dan ook van die
uitlatingen. In ons werkgebied is voorgesteld toe te voegen aan
de vergunningerzone: de Jachtlaan tot de Jacob Catslaan, de
Jacob Catslaan, de Schuttersweg, de Planetenlaan en de
Stenenlaan tot de Mercuriuslaan, de Venuslaan en de
Mercuriuslaan tussen de Planetenlaan en de Sterrenlaan. Deze

laatste straat is toegevoegd na een handtekeningenactie van
straatbewoners. Zij willen liever in fase2, dan in fase 3
toegevoegd worden. De winkeliers van de Schuttersweg hebben
V.nttaat tegen het plaatsen van parkeermeters voor hun
winkels. Wij hetiben daar begrip voor. Mocht er een goed
alternatief komen, dan zijn wij 'laar uiteraard niet op tegen. In
dat gwal moet er echter ook gekeken worden naar de reeds
geplaatste parkeermeters bij andere zelfstandigen uit fase 1.
Zalanger ge€n aanvaardbaar alternatief is, blijven wij bij ons
ingenomen stan@unt. Behandeling van het voorstel voor fase 2
in de gemeentercadzal plaatsvinden op 29 mei. Gaat de raad
accoord, dan krijgen zowel bewoners uit fase I als uit fase 2
daarvan bericht. Ook zal de gemeente vervolgens een
informatie-avond organiseren over de uitvoering. Het is
wellicht zinvol dat ook bewoners die net buiten fase 2 wonen
op die bijeenkomst aanwezig zijn, want na fase 2volgl,, volgens
ons, zeker fase 3. In het najaar zal er een evaluatie van fase 1
en 2 plaatsvinden. Heeft u klachten na de invoering van fase2,
dan verzoeken wij u die bij ons te melden.

Ook Wisselwerk en de politie hebben hun steun toegezegd.

Verkeersveiligheidsplannen.
Parkeren rond Rij}skantoren.
Zoals u wellicht in de Apeldoornse Courant heeft gelezen zijn
de plannen voor fase 2 opnieuw uitgesteld" De
voorbereidingswerkgroep, bestaande uit de gemeente, de
belastingdienst en de wijkraden Berg en Bos, Orden en De
Sprengen, heeft bij het zoeken naar oplossingen van de
knelpunten gehandeld naar letter en geest van het raadsbesluit
van januari 1996 voor fase l.

De gemeente heeft F. 100.000,- extra beschikbaar gesteldvoor
verkeerweiligheidsplannen. Het bedrag moet verdeeld worden
over de vier s[adsdelen en de dorpen. Voor ons stadsdeel is dus
F. 20.000,- beschikbaar. Het wijkplatlorm beslist waar het aan
besteed word.Dewaagis of het bedrag voor een knelpunt in
het stadsdeel gebruikt gaat worden, of dat iedere wijkraad een
klein deel van dat bedrag te besteden krijgt. WU wachten die
discussie af.
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Overlast uitgaanscentrum
Het onderzoek "overlast uitgaanscentrum' heeft duideliik
gemaalc dat hetvooral gaat om lichtere voÍmenvan overlast.
Deze worden alszrer irritant ervaren. Het gaat om lawaai, fout
parkeren, bernriling en vernieling.De zwaar&re vormen van
overlast zoals diefstal, inb'raak, intimidatie en geweld komen
minder voor. De meeste overlast wordt gemeld in de directe
omgwing van het uitgaanscentrum en langs de towoenregen.
Ondanks de overlast zijn de meeste bewoners tevÍeden met hun
woonbuurt. Een aantal bewoners vind de overlast
onaanvaardbaar.

Genacht wordt om in het zomerseizoen 1997 gecombineerde
actie's van prwentie en toezicht te houden. De politie heeft
daar in de planning al rekening mee gehouden. Bureau lIalt en
Wisselwerk werken de prwentie,plannen verder uit.
Actiwoeren kost geld. Wij vinden dat alle deelnemers aan de
werkgroep eenbijdrage moeten leveren. Er wordt overleg
gevoerd met de horeca-ondernemers over hun bijdrage.

Uitvoerig jaanvenslag

van de wi.yk en dorpsraden voortaan een overzicht van de
aktiviteiten. Daarvoor is een apart model ontwiHseld Wiilcaad De
Sprengen heeft zijn jaarverslag/aldiviteitenvenlag aang4ast Íliul
het gemeenleli1k model.
Zo word geschrwen over wat is gedaan aan voorinspraak bij
belei{ belangenbehartiging inspraatserorOening pÍoceórÍes
Algemene Wet gesfiursÍecht, openbare leden enlof bestuurwerggffingèr\voorinspraak bij uitvoeringqplannen. Verder word
aandacht besteed aan besfiu$vergadeÍingeq vergaderingen met
wi@eunpuntleden, oommissievergaderingen, bemoner$ijeenkomste4 vergaderingen met overheidsfunctionarisser4 bijeenkomsten die door of namens de ïWiikraad zijn bjgoroond, informatie aan bewoners via onder meer de wijldcantlhrurtbriwen/
enquêtdprblicatie in "Huis aan Huis'/interviews bij radiomroepen.

word

op contacten met andere wigk en dorpsraden,

instellingeq organisaties en genxeente. Aandacht wor& besteed
aan activiteiten en plannen op korte, midden en lange tennijn, het
g*ruikwn financiële middelenvoor activiteiten en de activiteiten

waaóij

de verscbillende bestuursleden

Speelterreinen
Speelteneinenvoor de (ongere) jeugd staan aardig in de
belanesteling.
Bewoners uit de omgwing van de Poolsterstraat en Sterrenlaan
hel$en zich ingeqpannen voor behoud van het teneintje op de hoek
van de genoemde sEatsr. In een goede sanrenwerking met onder
meer de gemeentelijke dienst voor GroerL Natuur en Landschap
(GI.{L) is besloten het terrein als openbare speelgelegenheidte
handhaven. On eventuele overlast te voorkomen is een Thuja-haag
geplaalst tegen de perceelgrms ran de aangrenzende woning.
Bewoners uit de directe omgwingzijn dmkbezig metvooftereidingenvoor de aanlegvan een qpeelterrein op de hoekvan de

In het jaawerslag van Wif,naad De Sprengen woró een uitvoerig
overzicht gegwenvan hetgeen er in het afgelopenverenigingsjaar
(kalenderjaar 19%) is verricht. De zwen bestuurslederL veertien
wilsteunprntleden en commissieleden hd*en in goede harmonie
net elkaar samengewerlÍ. De gemeente 6peldoorn eist (terech$

Ingegaan
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bj

betrokJren zijn (geweest).

In het jaalerslag 1996 woró mk stil gestaan bj het overlijden ran
oud{estuurslid Antonie de Vos. VerdeÍ word nog gesprol<en over
de wijzigingwn de stahrten en huishoudelift reglement almede
de naamwerandering van "rWiilcaad Sprengenbosch" in
"Wiilcaad De Sprengen'.

Kon.Lodewiiklaan-SumaEalaan-Hoogalkerlaan Er worden
gesprelsken gwoerd met onder meer de gemeente en de provincie.
Het is nog niet bekend ofdeze gesprelken tot resultaat leiden.
De Wiilcraad stelt het initiatief \4an de beryoners erg op prijs.

Bouwterrein Boszichtlaan
De Wijlsaadhe€ftzich opvezoekvan debewoners uit de directe
omgwing tot de gemeente gwend over de opslag van
bouwmaterialen op oen terrein aan de hoekvan de Kon.Indewijklaan-Bovichtlaan. De gemeente heeft het beffokken bouufuedrijf laten weten dat het terreinvoór f april j.l. ontnrimd moest
zijn. Het terrein uas op de genoemde datum voor een belangdjk
gedeelte ontruimd (ós nognia helemaal).
De lViilcraad ziet nauwlettend toe op de gang van zaken enzal -zo
nodig- opnieuv contact opnemen m€t de gemeente.

Par{reerterrein bij oude stadskantoor
De gemeente gaat niet inop eenvezoekvan eenvan onze ledeÍl
een proefte nemm voor gratis parlaeren achter het oude shdslcantoor (bij de Vosselmansfraa$.
Het parkeerterrein onvat 80 parkeerplaatsen waarvoor betaald
moet worden. Hienran zijn ,t0 padeerplaatsen besterd voor 55
vergunninghouders en 20 plaaÍsen voor bezoelers van het kantoorgóouw. Resteren 20 parkeerplaatsen. Het is, alfus de
gemeente, onlogirch en nagenoeg onmogelilk om kÊ 20 plaatsen
vÍij te ÍnakeÍr voor gratis parkeren
Daarnaaslzal het tenein nodig zijn tijdens de bouw van de
parkeergarage Beelgark en de ontrvildreling van het

gedgaÍkgóied

Bestemmingsplan Sprengenweg-Noord

h*

1995 presenteerde de gemeente fipnldmrn het
eerste bestenmingsplan als vervolg op de lBeeldvisie Bee@rk".
nVoorontwerp g€stemmingqplan SprengenurcgDat was het
Noor{ herziening lnolaan/tvÍafuÍalaan'. De meesten van u die de

In

najaar

ran

ontriHrelingen hieromfient nauwlett€rd gevolgd hdfren weten dat
de WiËaaa{ ondersteunddoor eenaantal zeer actiwe medew!ft-
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boroners, getracht heeft oq de belangen, met narne voor de
beq/oners in het g&ied Sprengenweg-Nmrd, zo goedmogelijkte
behartigen door onder meeÍ schriftelilre reacties op het concept-

voorontwerp en op het ontwerptestemntngsptaq mondelinge
toelichtingen tijdens de hoorzitting \xan sepembeÍ voig jaa4
raadscommissiwergaderingerl vaarvan de laatste tegen de
benrchte artilcel l9-procefure om maar te hunen gaan bornren.
Het hee,ft allemaal niet mogen baten. De bourvergunning isbegn
dit jaar verleend, de bestemmingFplan-prdlÍe venrolgt haar
proceóuele weg. De Wijlaaad heeft zich tenrggetroldsen uit deze
proce&re: doorgaan tot een toetsing van onze bezwaren bij de
Kroon heeft wat ons betreft weinig zin als na afloop lan de
procedre het góouw, misschien met debewoners er in, er al staat.
Deborn4'trrt is nu eenfei[
Over de parkeer- en verkeerqprólemen als gevolg van de bouwactiviteitenwillenwe werigens in overlegblijven met de gemeente. Er is ons toegezegd dat e.e.a, in samenhang zal worden bekeken
met de ontwikkelingen rond Orpheus en het Beelgark We hopen
dat de gemeente hiermee niet te lang wacht, want eerst wachten tot
de aholuut t€ venvachten prólemen zich aandienen en dan gaan
denken over oplossingen lijkt oru geen verstandige volgorde.
In diverse reacties heeft het besluuÍ van de Wijkraad aangegwen
dat hetbelangrijk is om de lvÍaóralaan inbeide richtingen open te
houden voor verkeer en de veÍkeers- en parlceerprólematiek vmr
dit wiJkdeel serieus te nemen. We hopen uiteraard dat de gemeente
Me aMaenter haÍte nefirt.

Bestemmingsplan Beekpark
Niet geheel on[noedigddoor het algehele eindresultaatvan de
hiervoorgaande bestemmingsplanproce&re heeft de Wiilnaad zich
verdiep in de nreede bestemmingsplanprocofure die zich in onze
wi.yk aandient, €veneens een procedrre welke het vervolg is van het

ÍappoÍt "Beeldvisie Beelgark". In november vorig jaar
presenteerde de gemeentg het nVoorontwerp testemmingqptan
g€deaÍk'. Dit bestemmingsplan hed voor een relatidHein deel
directbeÍreldcing op ons eigenlilre góied, nameli.ykhet góied
raar de vmrmalige b,randwee*azeme heeft gestaan. Hef overige
dit plan valt onder het Centrunl doch de aanpakvan dit
góiedkan veel gwolgen hdSen vmr onze wijk Hieóij mo€Íen
deel van

wevmral denken aan de

aspecten vulseer- en parkeelbeleid en

veiligheidIn decernber vorig jaar hd*en we een reactie-notitie opgesteld naar
aanleiding van dit "Voorontwerp bestemmingqplan Bedqark".
Het totale pla4 mag gezegd worderl bevat veel positieve p.mten en
is zeer ambitieus. Twens is het voor een ieder ztchltnar dat &,
huidige woonkrraliteit en leeftaarlreidrmn het plang*ied niet erg
hoogwaardig is. Toch hd$en wij gemeend de gemeente op een
aantal prnten te moetenwijzen, deels gericht op het nalgemeen"
belang en deels gericht op hd 'wijlbelang.. In orze reactie hd$en
wij met name kanttekeningen geplaatst bj de wijze van irmlling
mn het tenein van de voormalige branóryeerkazerne.

Daarnaastàjn opmerkingen gemaalc wer de te vemachten

parleerprólematiek en het belang van een parkeerg;arage in het te
ontwildcelen góied Dit mede in relatie tot de teverwachten
ontwildclingeÍr bij Orphos.
Belangnjke Fnten uit de reactie van het bestuur ran de Wijlcaad

àjn:

-positiwewaarderingvmr de opzet en de initiatievenrvelke tot
doel hetben de (woon[uraliteit en leeftaarheid in dit góiedte
verbeteren.

- Aangegwen word hetbelang vanvoldoende parkeervoorzieningen in het plangebied om overlast voor be\iloners te voorkomgn,
- Het plangóied staat Íungeg€,ven als archeologisch waardevol
g*ied Fen onderzoek hiernaar en eventuele plan-aarpassingen
indien de onderzoek-gegwens hiertoe aanleiding gwen lijld ons in
dit stadium uitermate lan belang.
- Gepleitwordvoor een meeÍ creatiwe oplossing aan de "kop"
van deLoolaanflat dan sloop ennizuwbouwvan debestaande
karalceristieke hoelóSouring Enzeker staan we laitisch
tegenwer de suggstie "bóouving met een hotel$estemming,
op deze plelc Ons irziens niet nog een góouw met een hoge
parkeeóelasting in de wijk
- Verzochtword om het appaÍtementencomplex op het tenein
van de voormalige branóreergarage niet hoger te laten n'orden
dan de huidige bebouwing van de Thennen. Het bestaande Thermenomplex is 2l meter hoog; in de plannen word een nieuw-

bowflat

toegestaan van25 meter hoog.
- Aangegwenworóhetbelanglan een goede sociale conEole
op het terrein van de voormalige branóveerkazerne. We spre-

kmorzezorguit over hetvoorstel om hier bóornving te
realiseren met een gesloteir bornvlaag op begane gron&riveau
ten beho€ve ran bergingen eÍlof parkeervoorzieningen voor de
bewoners van het amaÍetnentencomplex. "Blinde" mwen in een
v@rgenomen parkachtige inrichting van het terrein zullen ons inziens uitrodigen tot vandalisme-gedrag in de meest brede zin lan

hetwoord
- Aangegeven word hetbelang om in het góiedvoorzieningen
op te nemen als hondenuitlaaplaatsen en qpeelvoorzieningen

voorkinderen
- Qpgemerkt word de verkeersonveilige fiets- en voetgangengang€rsoversteekplaatsen usssn de GGD en hetBeelEark Deze
zouden volgens de plannen een intensiwer g*ruikmoeten
lrijgen. Voorzieningen e,lrlof aanpassingen van de oversteekplaats zijn ons inziens dan zeker lan belang voor de

vedreersveiligheid
Op dit moment is de gemeentebezig deverschillende reacties te
bestrderen en hopelilk te verwerken. We wachten dan ook wel met
enige Aanning op het ontwerptestemmingqplan. Vanzelfsprekend
tWe houden u op de
blijven we de procefure nauwlettend volgen,
hoogÍe ran verdere onnn'ildcelingen
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Denk aan overlast
Het komt nogal eens vooÍ: de hren hd$en het geluidvan de radio
of de tv te haÍd staan. Anderen zijn in de avondren of op een wije
dag aan het klussen v/aaftij het geluid van fur a{of zaag
órideli.ykhmrbaar is in de omgwing Een ander slaat te haÍdmet
de deuÍ€rr" Allemaal zalcÍl die heel vervelend zijn vmr de
leefomgeving Het is eenkleine moeite rdrening te houden met
ellaar. Doe er wat aan, doe er wat tegen. Bii h€t uitrceren van
goede'voonrenrens hoort ook het goed snoeienvanbomen en
struilcn. Het is heel venrlend als je door stnrilqgewas niet/niet
goed orer de trouoirs lant lopen"

Begraafplaats beschermd stadsgezicht
De begraa&laats aan de Soerenseweg bestaat 100 jaar. Een
rverkgroep die de, inmiddels gehoudea open dag heeft r'ooftereid
vond dit jubilzurn, een goed moment om de vorig jaar

nfu

geinventariseerde begraa&laats op de Liist
B€scheNrnde Stads en

wtt gemeentelijke

DorpgezichÍen te plaatsen
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Woongroep
WtilaaadDe Sgengen is zijdelings betroklcenbj een woongroep
voor senior€rx De woongroep gaat \ raarschijnlijk, bouwen op een
tenein aan de 7-anffilwegwat nu nog een schoolg*ouw staat.
Er zijn onderhandelingen gaande met woningbouwverenigng 'De
Goede Woning'. Gedacht voró aan een project van tussen de 20
en 32 appartementen in de sociale huuddasse. Degenen die
belangsteling hd$envoor de n'oongroep lcrnnen zich in
veóinding stellen met telefoon 355 23 75.

Het door de Ciemeenteli.fi<e Monrmentenoommissie uitgórachte
advies befieft de aanleg en struchluran het (voonumelijk) oudste
cenEale deel inhet gehele tenein en daarnaast een aantalbijzondere gnftnonumenten. Ten aanzie,n van deze aÊonderlil'ke
monumenten is nogveel onderzoekte doen metberetkingtot

Eenran dewiylóewonen heeft een wensenplan ingediendvoor de

gnfrechteÍt eigendommen

groenstÍookqi het leegstaande rchoolgóourv aan de Stenenlaan.

etc.

Groenstrook Pascalcollege

Gedacht

Voorlichting over verlreer
De gemeente Apeldoom en de politie organiseren verrchillende
acties om het aantal verl@eÍsslachtofrers tenrg le &tngerl.. 7n
worden er bijeenkomsten gehorden speciaal voor senioren boven
de 55 jaar. TijdeÍrs deze bjeenkomsten'vertellen vedceerdeslcrndigen wer voor senioren moeiljke velfteerssitruties. Ook
worden nieuwe verkeersregels toegelicht. Er is voldoende
gelegenheid om vragen te stellen
De eerstvolgende bijeenkomst is op dinshg 2 sepember om 14.00
uu in Wi.fl<centnm hene aan de Koninginnelaan 3. De deelname
is gratis.

word

aan sooÍ

paft met mogeli.fdreden voor koíe

uandelingeq bij vooftzur om devijver heen. Misschien kan een
deel van het sportveld er bj betrol*en worden. Een groot deel van
dat veld zoq alós de bridschrijfster, behouden moeten blijven
voor dejeugd
Uit ingewonnen infornatiebli.fla dat het schoolgóourv aan de
Stenenlaan binnen niet al te lange tijd weer een paar jaren word
gónrilrt voor het ondenuijs. Na afuraak ran het góouw worden er
op die plaats woningen/apartementen góound Oververdere
invulling ran het tenein is nog nists bekeld

Spreekuur wij krrethouder
Wegens g&rekaanbelangstelling hd$eÍr de gemeente en de
rWiilcraad
besloten het qpreelorur ran wilcwethouder Ronald Ober

Pieter Roordakliniek
In het góouw ran de voormalige Henriëfie }lartsenkliniek aan de
Jachtlaan word de Pieter Roordakliniek gevestig4 een kliniek rrcor
drugsverslaafden Het bestaande góornv woró gerenoveerd en via
een "nrssenboud veóonden m€t niqnbouw. De directieran de
kliniek b€eft de uitgewedde plannen tijdens een voorlichting$ijeenkonst toegelicht voor de omwonende,n en de wilcaden Berg en
Bos en De Sprengen Een aantal bewoners uit de wlkBerg en Bos
was het niet eens met de vestiging van een dergeli.flre Hiniek op

fue

plaas. Van directiezijde uerd mededegedeeld te eaan kiÍíeÍl
naar andere door be$on€rs genoenrde locaties. De directie hed
urcl aange&ongen op en snelle beslissingDe Wiilaaad De

Spengea hoeryet daartoe doorbeu/on€rs ran Berg en Bos
uitgenodigd, heeftbesloten geenzining te nennen in de door de
bewoners gwormde groep.

in dienstencenuum 'Spainkbosu op te heffien. Degenen die de
wethouder rvillen spreken lonnen góruikmaken van zijn qpreekuur in het gemeentehuis. Publicaties hierover fteft u aan in het blad
Tluis aan Huis' (de wel@liJlse bijlage van trct epeldoorns
Staddtad).
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Steunpuntleden
Steunprntleden zijn het eerste aanlpreekfunt bij lragan en opmerkingen met betreld<ing tot de eigan n'oonomgeving.
J.AssinlqSprengenwegT 4,7314 PII,tel.355 79 78
mw J.de Geus,SumaEalaan39,73l4 JN,tel.355 77 94
H,M.A& Grijs,Waltersngel 9I,73I4 NN,tel.355 42 61
mw RllarnrigSmaragdsEaat 33,7314 I#,,tel 355 60 96
H.K.Karse4 Smaragdstraat 19, 7 3 14 IIE,tel. 3 55 I 3 I 7
G.J.van KerlcvooÍ,Mercuriuslaan 35/602,7314 l(R,tel.355 22 53
mw F.Klui4HoogakkerlaanTT ,7314 E\te1.578 77 95
A W J. AKnortb Jachtlaan 93,7 3 13 Cs,tel. 3 55 9 I 66
mrv AterldaterqPoolsterstraat 9,7314 KE,tel.355 54 17
H.Messchendorp,Soerensewe g7 4,7314 JG,tel.355 l9 09
C.MiiLller,Gardenienlaan 2,7314 Cw,tel .522 39 82

mw T.ran Swol,Billitonlaan2S,T3I4 CP,tel.52l 84 4l
mwD.Vermeer,Mercuriuslaan 9,7314 KR tel.355 80 67
mw N.ran der Zwan Hoogakkerlaan68,73l4F-Mt tel.522

3I
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Bestuur van de Wijkraad
Het bestuur van de Wijlaaad De Sprengen is als volgt samengesteld:
J.W.ACornelisseÍ\TopaassEaat 12,7314 HT,tel.355 23 7 5,voorzittsr
mw R lvÍaertens-Krooi,Da Coslalaan 4,7 3 I 4 Pc,tel. 3 5 5 3 0 40, secretaris
mw P.Kuiken Cunninglaan 1,73 14 NAtel.355 95 43,penningmeester
W.Biel&rmaqHr.rygenslaan 29,7314 Lv,tel.355 41 09,2e vcrirzittnr
J.van der Horst Topaasstraat

l4,73l4tnÍÊ1.355

58 62,2e secretaris

mw W.Allenm4Gardenierslaan 16,7314 CW,tel.576 05 36
mw l.ten Cate,Hoogald<erlaan 5 4,7 3 14 Ê\'\tal.57 8 77
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73l4LV Apeldoorn.

Belastingdienst

Parkeren op en rond het Walterboscomplex;

Samen lossen we het wel oP!
Het is al weer enige tijd geleden dat u vanuit het BelastíngdiensUKadaster Kemteam
Veruoermanagement Walterboscomplex berícht heeft onfuangen. ln dÍt korte artikeltje kunt u lezen
welke acties wj op'eigen tenein'ondemomen hehhen om het parkeerprobleem op en rond het
Walterboscomplex op te lossen.

Parkeerregulering
Vorig jaar zijn de verschillende Belastingdiensteenheden en het Kadaster gestart met de
parkeerregulering op de eigen parkeerterreinen. Dit bleek nodig omdat naast de vele fietsers, die al
weer een hele tijd gewend zijn aan hun nieuwe stallingen (plaats voor plm. 1400 fietsen), nl. toch heel
veel medewerkers en inhuurkrachten gebruik blijven maken van de auto. Om sturing te kunnen blijven
geven aan het'parkeergebeuren' heeft het management van de Belastingdienst gekozen voor het
aanwijzen van een vijftal doelgroepen die gebruik mogen maken van de parkeerplaatsen op het eigen
terrein. Daarb'lj zijn in principe de medewerkers en inhuurkrachten wonend binnen een straalvan
7 km (m.a.w. Apeldoorn) uitgesloten van het gebruik van een (auto)parkeerplaats op het

Walterboscomplex.

Al veelcarpoolersl
Wél op het terrein mogen de auto's van de mindervalide collega's, de dienstauto's, bezoekers en
noodzakelijk vrachtverkeer, auto's van medewerkers die om zakelijke redenen gebruik moeten maken
van hun motorvoertuig en de auto's van de carpoolteams. Voor wat betreft de carpoolteams kan
worden gemeld dat inmiddels méér dan 500 personen daaraan meedoen!
Om 11.00 uur gaan de slagbomen voor de ingangen van de terreinen omhoog. Medewerkers die
's middags moeten werken kunnen, voor zover er nog parkeerplaatsen aanwezigzijn, daarvan ook
nog gebruik maken. Op deze wijze worden de parkeerplaatsen optimaal benut. Naast de eigen
parkeerterreinen worden ook de parkeergelegenheden van het AGOW-terrein en de
Verzekeringskamer vaak volledig gevuld. Beide terreinen zijn door de Belastingdienst voor de
medewerkers gehuurd.

lnformatie
Via werkoverleggen, nieuwsbrieven en in personeelsbladen worden de medewerkers regelmatig
gestimuleerd om op de fiets naar het werk te komen, te carpoolen of gebruik te maken van het
openbaar veruoer. Desondanks realiseren wij ons dat er nog vele auto's in de wijk geparkeerd staan.
We hopen echter dat u begrip heeft voor de situatie waarin we met elkaar verkeren. Samen komen we
er vast wel uit!
Wanneer zich in de toekomst nieuwe ontwikkelingen voordoen die aanpassingen noodzakelijk maken
dan zal door het Kernteam Vervoermanagement daar zeker naar worden gekeken.

Het Kernteam Vervoermanagement
Walterboscomplex.

