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Goede samenwerking

Starnpuntleden
Steunpuntleden zijn het ecríe

In dit Wijknieuws is dc agenda voor de
jaanergadering van Wijkna<t De
Sprengen afgednkt. De rergadering

Bestuur van de \ilijkraad

aanqpreekpunt blj vragen en

opmerkingen metbetrekliing tot de
eigen omgwing.
J. Assink. Sprengenweg 74,
73 14

Pt[

tel.355 79 78

mwJ. de Geus, Sumatralaan39,
7314 JN, tel.355 77 94

H.M.A. de Grijs, Walteningel9l.
7314 NN. tel.355 42 6l
mw R. Ilartwig, Smaragdstraat 33,
7314 HE, tel.355 60 96

H.K. Karser\ Smaragdstraat i9.
7314 lIE, tel.355 13 17
G. J. van KerkvooÍ. Mercuriuslaan
351602,7314 KR, tel.355 22 53

mw A. terN{ateq Pmlsterstraat 9.
7314 KE. tel.355 54 l7
H. Messchendorp, Soerenseweg 74,
7314 JG. tel.355 l9 09
C. Miiller, Gardenierslaan 2.
7314 CW. te1.52239 82

mw T.van Swol, Billitonlaan 28,
7314 CP, tel.521 84 4l
mw D. Vermeer, Mercuriuslaan 9,
7314 K& tel.355 80 67
mw N. van der Zwa4Hoogakkerlaan
687314 EN{. tel.522 3l 12

wordt gehouden op woensdag 25
maart. Tijdens die vergadenng legt hct
bestuur verantwoording afover het
gevoerde beleid, worden planncn voor
de (nabijc) toekomst naarvoren
gebracht en de wijkbewoners krijgen
gelegenheid hun zegie te doen. De
jaarvergadering is het hoogtepunt l'an

Het bestuur van Wijkraad De Sprengen
is als volgt sanrcngestcld:

J.W.A. Cornelissen. Topaasstraat 12.
7314 HT, tel.355 23 T5,voorzitter

mwR Maertens-kooi,
Da Costalaan 4 73l4PC,
tel.355 30 40, secretaris

het verenigingsjaar. Het beshrur rekent
op veel belangstelling. net als
voorgaandejaren. Zeker in hetjaar

mwP. Kuiken Gunninglaan I,
7314 NA" tel.355 95 43.
penningmcester
W. Bielderman Hrrygerslaan 29.
7314LV, tel.355 41 09. 2e voorzitter
J.van der Horst, Topaastraat 14.
7314 HT, tel.355 58 62,2e secretaris
mw W. Allersma Gardenierslaan 16.
7314 CW tel.576 05 36

I),e communicatiecommissie

waarin de W4knad zijn tienjarig
besÍaan

viert.

Bij het agendapunt
"Bestuurwerkiezing" moet worden
voorzien in twee vacatures. Een
bestuurslid is tussentijds afgetreden en
ondergetekende stelt zich na twee
periodes niet herkiesbaar. Als ik die
zesjaren overzie mag ik echt van een
goede tijd spreken. Er is in onderlinge
samenwerking het noclige tot stánd
góracht. Gewerkt werd in een prettige
sfeer met nredebestuursleden"
steunpuntleden commisieleden en
overige leden/wijkbewoners.
Goedwas de samenwerking ook rnet
ambtenarenlfrrnc{ionarissen van de

die

Wijknieuws heeft gemaakt bestaat uit
Wineke Allersma
Willem Bielderman
Jan Cornelissen

$'tsjeKuiken

kdenadministratie: Hrrygerclaan 29
7314 LV Apeldoorn.

gemeente en andere organisaties. Ook

met debestuurders (ledenvan het
college van burgemeester en

Financiële bijdragen kunnen worden
gestort op PoÍbanknummer 254504
ten name van Vereniging
De Sprengen Apeldoorn.

wethouders en overige raadsleden) was
er een goed overleg. Ieder werkte

vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

t2
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Wiikraad De Sprengen stelde zich, zo
nodig, kritisch op. Wel steeds positief
kritisch.
Er is in onze wijk en directe omgeving
veel te doen. Denk bijvmfteeld eens
aan parkeren rondom rijkskantorerl
werkzaamheden in het Beekpark,

uitbreiding van Orpheus, veóetering
van wegett groenbeheer en voorzieningen voor jongeren en ouderen. B{
dat alles heeft de lVijkraad de steun
van de wijkbewonen nodig. Samen
kunnen we veel bereiken. Doe mee.

Jan Conrclissen
voorzitter Wtikraad De Sprengcn

Vrijwillige llulpdienst De Kap

Nopaats: Uringende Oproep!
Jaanergaderin
Onze oproep in hetvorige Wijknieuws
en de huis-aan-huis verspreide

wijkbrief (de Noodkree$ voor een
nieuue secÍetaris hebben, zeer
telcurstellend, geen resulaat
opgelelerd. Op onze jaarvergadering
komt de firnctie van secretaris vacant.
De Wijkraad kan niet functioncren
z-onder secretaris. Er rvordt nogmaals
een dringend beroep gedaan op
kandidaten vmr dcze functie. Znuer
nuwerkelijk niemand zijn die zich
beschikbaar

wilkan

stellen

on

bijvooóeeld" de poswerzorging te
doen? Mocht er niemand gwonden
worden danzÁ hetbestuurvan de
WUknad zich op het voortbestaan van
de Wijkraad naderberaden. laat het zo
l'er niet komenl
Bent u geinteresseerd of weet u iemand
diebelangstelling heeff, meldt dit dan
bij de huidige secretaris Roeli
lvlaertens-Krooi. Voor meer informatre
hurtubij haarterecht
Tel: 355
40.

g

\ilijkraad
De Kap is een hulpdienst van

Het bestuur van WJkÍaad De Sprengen
nodigt u uit tot hetbijwonenvan de
openbare jaarvergadering tp woensdag
25 maaÍt 1998 in Dienstencentrum

wijrvilligers: menrcn die anderc
mensen helpen zonder daarv'cnr betaald te worden, Er zjfn drie
afdelingen: de Alsemenc Hi{pdienst.
Contactlprsonen in de Buurl als aanqpreekpunt en vraagbaak voor ouderen
en Terminale Thuiszorgvoor hulp aan
familie en stenenden.
'Het zijn soms kleine dingen, die

Spainkbos, Koning I-odewijklaan
387 A. De vergadering begint om
20.00 uur.
De agenda luidt als volgt:

uitkomst kunnen bieden' zegl
Marianne Plugge, de coórdinator van
de Algemene Hulpdienst. 'Neem nou
slechtziende rnensen: niet altijd zijn

l. Opening.
2. Mededelingen.

*3. Notulen vorige jaarvergadering
(7 april 1997).

*4. Aktiviteitenverslag 1997 .
5. Venlag kasoommissie.
*6. Financieel jaarvenlag 1997.
7. Dechargering van het bestuur.
8. Benoeming kascommissie.

9. Bestuursverkiezing;

Aftredend zijn: voorzitter Jan
Cornelissen (niet herkie$aar) en
penningmeester mw ${sje Kuiken

il

dejaarvergadering
kandidaten voor het bestuur bij het
secretrriaat"
Da Coetalaan 4,73I4PC,
Apeldmrn indienen.

gedaan.

helpen. Als vrijwilliger heeft u
natuurlijk zeggenschap over het
soort hulp dat u wilt verlenen en De
Kap zorgt er ook voor dat u het uerk
goed voorbereid kunt doen.

10. Standvan zaken.

krijgt u een anfiry'oordappanurt.
Het adres is, Veldhuisshaat 35,
7311 PG Apeldoorn. Ook als u hulp
w'ilt lragen aan wiiwillige Hulpdienst
De Kap, kunt u dit nummer bellen.
Een medewerkervan De Kap staatu
danmeteen tewmrrd.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

het bestuur.

Hetbestuur is Inge ten Cate e*enteliik
vmr hetgeen zij voor de Wijkraad heeft

geregeld cursussen en themamiddagen georganiseerd.
Wilt u meerwetenover dit
vrijwilligerswerl! of wilt u zich
aanmelderl bel dan De tftp:
5211794. De Kap is geopendvan
maandag tot en met wijdag tussen
08.30 en 16.fr) uur; buiten deze uren

pad om een handje te helpen.
Nu zoekt De Kap juist in De
Sprengen nog mensen die anderen
voor korte of langere tijd rvillen

Cate is tussentijds afgetreden.
l,eden kunnen tot vijfdagen voor

Mw Inge ten Cate heeft zich wegens
verandering in haar werkkring
teruggetrol:lrcn als bestuunlid van
WijkraadDe Sprengen. ZI heeft
slechts korte tijd deel uitgemaakt van

Er worden voor de vrijwilligers

bijstaan.'
Zo'n 150 wijwilligers van de Algemene Hulpdienst zijn geregeld op

(herkie$aar).
Algemeen bestuunlid mrv Inge ten

Bedankt als bestuurslid

er familieleden of lrienden in de

buurt die regelmatig kunnen
voorlezen. Veel ouderen of invalide
jongeren zijn slecht ter been.
Boodschappen doen of ziekenhuisbezoek kan een groot probleem zijn als
er niemand is die je dan even kan

*

Deze stukken liggen vanaf 19.30 uur

in de zqel 19Í'i
2

ll

Rotonde

bij

Vergadering

de Naald

steunpuntleden
Het is niet bekend of er voor augustus
ditjaar een rotonde wordt aangelegd
bij de Naald. De gemeente heeft
daarwer, bí het afsluiten van dqze
uitgave van Wijknieuws, nog geen besluit genomen. N4ocht het project dit
jaar niet worden uitgevoerd dan zal de
nieuwe geme€nteraád tzt hierover
een beslissing moeten nemen. Het is
de vraag of de rotonde bij de Naald
dan hoog op de prioriteitenlijst wordt
geplaatst.

Het bestuur heeft op dindag l7
nwember vergaderd met de
steunpuntleden. Gesproken werd onder
meer over het pilotproject sociale
reiligheid in wijkdeel 3 (Walteningel
en omgwing). Naar aanleiding van het
keftaarheidsonderzoek k'wam er een

vooÍstel om in de wijkdelen 2
(omgeving Soerenseweg,Badhuisweg.Planetenlaan) en 4 (omgeving
Maduralaa& De Thermen) nader
onderzoek te doen wer voorzieningen
voor jongeren. Om dit orderzoek te
kunnen uitvoeren is ervoldoen&
medervefting van & bewoÍlers uit die
wijkdelen nmdzakelijk. Degenen die
hieraan willen meeweften kunÍpn zich

SpcdGrr€iftn
Als all€s

revalt lm q hetterein

am de Hmgaldr€Ítam/ Ifunl"odewijklru/Sunanrma* tftne*ort uiordsr

Í6 dc ambgvar en
Woetterein. lh wrclren is op &

begpnmÍr

toewiizing van c$sidies van dÊ
geÍneente Apeldoorn en JaÍÉje Beton.
Er is tot nu toe eenbedrag binrrcnvan
f.3.000,--. Dit bedrag is bijeengóracht
door buurtbewon€rs en iakenrnensen.
Enkele ryonsms hebben financiële
bijdragen toegezegd. De inrichting van
het ryeelterrein vergt een totale uitgave

van rord de f.16.000,-.

AÍd€Íe t€neinen:

inveóirding

Stil ge$aan werd bij dÊ besedingsplanrren 1998 wat betÍ€ft
groervoorziening en openbare werken.
Voor deze ondenrerpen zie elders in
deze uitgave van Wijknieuws.
Medegedeeld werd dat mw F.Kluin
heeft bedankt als steunpntlid.

ryeehcrreinen geinerd:
- Terrein aande Senrnlaan
(Íraa$ het Pascaloollege)
- Terrein in tptmid&nvande

Hmgakkerlaan
- Terrein aan de

H

st€llen Ínet
secretaÍiaat van dÊ Wiilo"ad.

In het gdÍedvan WijkraadDe Sprengen ziinq &votgeÍrd€ dratscÍt

Kon.Lndewijklaan

(tussen Bosrrcg m Soerenseweg)
- Terrein op de hoek TopaasSraaí

SmaragdstraaíSaffi erstraat. Dit
terrein is niet ingericht.

Wertzaamheden
grnenvoorziening
De Dienst GroerU Natuur en
landschap (GI.[L) heeft in het kader
van het Bestedingqplan voor het
stadsdeel

Nmrd-West dit jaar vmr

orze wijk de volgende werkzaamheden
op het programma staan:
10

- Botanische rozen herplanten aan de
Smaragdstraat ter hoogte van de
Bosweg.
- Herplantenvan lrcesters aan de

Spinel*raat.
In het onderhoudword meegenomen
het snoeien van boÍnen ten beho€ve
van de straatverlichting en het snoeien
van werhangerde takken.

StaÈrccpth
Heel nra Apeldoonnn waÍen op
de Burgerzaal van
het gemeentehuis ter gelegenheid van
de Stadsreoeptie. Het gemeentebestuur

wifrhg 9 januari in

lud ook wijkraden gelegenheid
gegeven relaties uit te nodigen.
WijkraadDe Sprengen heeft daarvan
góruik gemaakt om onder meer

steungmUeden en oommissieleden te
inviteren voor de rcceptie.
Burgemeester mr Bruins Slot gaf in
zijn nieuwjaarstoespraak een overzicht
van de plannen voor het nieuwejaar.

Metname noemde hij de ontwikkelingen in het Beekpark. De receptie.
waanoor gote belangstelling bestond"
kreeg een extra feestelijk tintje door
sport- en qpeldemonsfaties en muziek.

Bestemmingsplan Beekpark en

Gesproken werd over de komst van de
Piet Roordakliniek aan de Jachtlaan.
Opmerkingen werden gemaakt over de

Orpheus
In november 1997 presenteerde de
gemeente Apeldoorn het "Ontwerp

ln

Bestemmingsplan Beekpark".
Zoals u reeds verteld is in het vorige

te veel aannamcs. getallen die niet
geto€tst zijn aan de werkelijke

Wijknicuws zijn een aantal zaken uit

situatie en onduidelijkheden. Ook is
in dit rapport (gemakshalvc) maar
voorbijgegaan aan het feit dat er een
nog veel grotere parkeerdruk in de
omliggende straten zal gaan ontstaan
dan nu al het geval is.
Een dringend verzoek aan de
gemeente van onze kant is om in
ieder geval het fenomeen
Parkeergarage Beekpark volledig los
te zien van de parkeerproblemen én
de parkeeroplossingen als gevolg van
het huidige en het mogelijk toekomstige Orpheus. De gebruikers van de
parkeervoorzienigen in het Beekpark
zullen immers andere gebruikers zijn
als de bezoekers van Orpheus

onze inspraakreactie op het voorontwerp. meegenomen in het

ontwerp hstemmingsplan.
Voorbeelden hiervan zrjn de
verlaging van het woongebouu dat
naast de Thcrmen zal worden
gebouwd en de voorstellen die zijn
gedaan ten aanzien van de sociale
veiligheid rond dit gebied.
Venvacht rvordt dat de gemeente in
maart met haar reaclie zal komen op
deze inspraakronde, waarbij
de aan te leggen parkeergarage de
grootste prioriteit krijgt bij de
uitvoering van de plannen.

Onze grootste zorg bhjft echter het
beperkte aantal parkeervoorzieningen in het plangebied
Beekpark. dit mede in relatie tot de

venvachten ontwikkelingen bij
Orpheus. Inmiddels hebben wij.
welliswaar in een heel laat stadiurn.
inzage gekregen in het rapport welke
de gemeente heeft laten
opstellen over de parkeerproblematiek zowel in het gebied Beekpark als
in het gebied rond Orpheus en heeft
er uiteindelijk een overleg met de
gemeente plaats gevonden met alle
betrokken wdkraden.
te

de parkeernota staan ons inziens

(overdag én s'alonds).

Wij zijn van mcning dat de
gemeente op dit moment (nog) te
licht denkt over de parkeerproblemen met name rond Orpheus, tenvijl
wij uit ewaring weten dat er met de
huidige grootte van Orpheus al
problemen genoeg zijn!
Wellicht heeft u eind januari uit de
krant vernomen dat de
raadscommissie

bereikbaarheid en de organisatie van
Thuiszorg. Uitvoerig werd stil gestaan
bij de maaltijdvoorzieningen. Er kan
daarover contact worden opgenomen
met Cnórdinatie Ouderenrverk. Het
merendeel van de voorzieningen is
goed bereikbaar. De huisarts kan. zo
nodig, de weg íxmger€n. De Vrijvi{llige Hulpdienst "De Kap" venicht
goed werk met een algemene hulp
dienst (ondcr meer boodschappen
doen), contactpersoon in de buurt en

terminale thuiszorg.
(Voor meer bijzonderheden over "De

Kap", zie elders in dit Wijknieuws).
De woon en zorgcenÍa "Goede Reede"
en "De Loohof' hebben ook een
belangrijke taakvoor de buurt. Er zijn
daar mogelijkheden voor tijdelijke
opvang, deelname aan dagvoorzieningsprojecten en maaltijdvoorziening.
Mocht vervoervoor ouderen een
próleem zijn dan kan de Taxibus
uitkomst bieden. Aanwaagformulieren
daarvoor zijn verkrijglaar bili de
gemeente, dienstencentra en

CcËrdinatie Ouderenwerk. WiikÍaad
De Sprengenbl{ktbij de ouderen goed
bekend te zijn. Het bestuuÍvan
Wijkraad De Sprengen wil in
samenwerking met andere organisaties
bekijken hoe verder kan worden
gewerkt Íum een nog beter leefldimaat
in de \À,ijk. Daarbij wordt dankbaar
góruik gemaaktvan hetgeen op de
thema-middagen voor 55-plussers naar
voren is góracht.

Telefoonnummers
De telefoonnummers van de
organisaties die hebben meegewerkÍ
aan de thema-middagen voor

55-plussen zijn:
Woon en ZorgcentmÍn Goede Reede
355 14 00
Woon en Zorgcentnrm De lnohof
355 18 80

Thuiszorg
542 13 13
Wisselwerk (Centnrm-West)
355 31 00
Co<irdinatie Ouderennrcrk

579W99
Vrijwillige hulpdiens De Kap
52r t7 94
Woonconsulent Ons Huis
369 68 00

WtjkmadDe Sprengen
355 30 40

FKM (Financiën, Kunst en
Milieuzaken), zich in het algemeen

Gmte belangstelling
Thema-middagen S5-plus

positief heeft uitgelaten over een
uitbreiding van Orpheus. over de
mate van uitbreiding bestaan
overigens nog wel vcrschillende
standpunten. Gelukkig onderkcnden
de commissieleden het probleem
parkeren wel zeker. De wijkraad
heeft de gemeente dan ook geadviseerd om dit probleem gezamenlijk
aan te pakken met alle belanghebbenden. bestaande uit de wijkraad,
Orpheus en de gemeente. om de
parkeerproblemen rond Orpheus
voor nu en voor de toekomst goed
aan te pakken en op te lossen; er zljn
door ons hiervoor inmiddels al een
aantal concrete voorstellen gedaan.
Want een scenario van tien jaar
vergaderen over de Parkeerproblematiek rond de Rdkskantoren is
volgens de wijkraad geen gewenst
vooÈeeld voor dit probleem.

De thema-middagen voor 55-plussers
uit onze wilk zijn een groot succcs
geworden. Tweehonderd mensen
hetÈen de bijeenkomsten bijgewoond.
De eerste thema-middag was op I I
november in "Goede Reede" en de
tweede op 2 de,cember in "Spainkbos".
Aan de hand van eens en oneensstellingen werd gediscussieerd

overvoorzieningen in de wijk. Wat is
er. $at moet er komeÍl hoe kun je
leóeteringen realiseren. wat mag je

van gemeente en andere organisaties
verwachten? Kortoru er was volop discusiestof. Beide inleiders. Willem
Woudenberg (directeur van Goede
Reede en de I-oohof) en Herman
Waagmeester (directeur van
Wisselwerk), zorgden er voor dat ieder
zijn zegie kon doen.
De Wijkraad heeft voorbeide
bijeenkomsten veel steun ondervonden
van onder meer Wisselwerk,
CcÍirdinatie Ouderenwerk, Thuiszorg,
Vrijwilligersorganisatie De Kap en
Woningbouwcorporatie Ons Huis.
Belangstelling was er van de gemeente

Duidelijk k$am naarvoren dat het
merendeel van debewonen zich geen
oudere voelt. Men is actief in huis, tuin
en met de kleinkinderen. Een enkeling
voelde zich wel een oudere. "Als je 86
bent is het geen schande om een oudere
te zijnlje een oudere te voelen. De
maatschappij moet daarmee rekening
houdent'.

Ouderen moeten meer hun stem laten
horen. Dat is zcker het geval
bij de dmr de overheid beschikbaar
gestelde geldmiddelen. Er moet een
andere verdeling komen van dat geld.
Ouderen háben (mk) gnagjeugd in
de wijk. Het is gezellig om spelende

kinderen te zien. Contact hssen
ouderen en jongeren is noodzakelijk.

Gemeente en Orpheus hebben zich
inmiddels bereid verklaart voor
overleg hierover. Dit alles speelt nog
maar sinds kort, dus ... wordt

Het organiseren van een bijeenkoms

voorjong en oud is een goede zaak.
De aanvezigenvonden onzc wijk over
het algemeen een veilige wijk. "Er
wordt maar een enkele maal op straat
een tasje geroofd". De straatverlichting
kan hier en daar worden verteterd.
Genoemd werd onder meer het
kmispunt bij de bushalte aan de
Badhuisweg. Hinder werd (en wordt)

vervolgd!
Met betrekking tot bovenstaande
heeft de wijkraad "De Sprengen" de
gemeente er nog maar weer eens op
geattendeerd dat de wijkraden,
conform de "regelgeving dorps- en
wijkraden", vanaf het begtn bU
ontwikkelingen in de wijk betrokken

ondervonden van werhangende
takken. Meer dan eens moet je
daardoor van het trottoh afen op de
riiweg gaan lopen. Waarom zln hier

moeten worden

en daar de tnottoin zo smal? Als
vmóeeld werd aangehaald de

Topaasstaat.
8
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Piet Roordakliniek
Hoewel dc (ver)bouwvan de aan de
Jachtlaan 16 gelegen Piet
Roordakliniek nog in volle gang is
heeft de aannemer de renovatie van de
op het terrein gesitueerde villa
rohooid. Het Instituut Verslavingszorg
Oost Nederland (IVOI.Q waaronder de

kliniek ressorteert neemt

de

villa

binnenkort in góruik.
De directievan het IVON heeft
omwonenden op 21 februari in de
gelegenheid gesteld de
bouwwerkzaamheden te bekijken en te
worden ingelicht over de gang van
zaken in de kliniek.
Wijkraad De Sprengen heeft door

middel van een buurtbriefbewoners uit
de directe omgeving op de hoogte
gesteld van de open dag in de kliniek.

Parkeren Rond Rijkskantoren

Overlast uit gaanscentrum

De evaluatie van het proefrroject
"Parkeren Rond Rijkskantoren" Fase
I en 2 is klaar. Wij hadden de
indruk dat de behandeling van het
rappqt op de lange baan geschoven
werd. Daarom hebben we de
ldhouder gevraagd met spoed de
knelpunten uit de evaluatie op te
lossen, dus naar Fase 3 te gaan. Uit
de evaluatie blijkt o.a. dat bezoekers
van bewoners moeilijk hun auto

Slechts een paar goedwillende
horecaondernemers heeft het
afgelopen seizoen meegewerkt aan
al(ies om de overlast van het

kwijt kunnen. Dat is een knelpunt.
dus moet dat opgelost worden. Wij
hebben daarom gevraagd om een
proef te starten met een
vergunningensysteem voor
bezoekers.

Bij Fase I

en volgende kon slechts
gekozen worden uit moeilijk
verteerbare oplossingen. Alle
alternatieven zijn bekeken. Er is
gekoz.en voor de beste van alle

negatieve oplossingen. Iets beters
was er niet. Hoe zuur de appel ook
is, door uit te stellen wordt het niet
minder zuur. Afgelopen januari was
het precies tien jaar geleden dat orne
vereniging is gestart met het
oplossen van de parkeerellende rond
de rijkskantoren.

Wij kijken

uitgaanscentrum te verminderen.
Niet alle ondernemers voelden zich
medwerantwoordelijk voor het
gsdrag van hun klanten in het
uitgaanscentnrm. Afgelopen periode

rilerkzaamheden aan wegen
De Dienst Wegen en Riolering
verricht in de loop van ditjaar een
aantal werkzaamheden in onze wijk.
Zo worden voetpaden aan de

Waltersingel en omgeving.
Tesselschadelaan, Mercuriuslaan,
Poolsterstraat, Midden Enkweg en
Schuttersweg (ter hoogte van het
Rode Kruisgebouw) vefteterd. Bij de
bushalte aan de Schuttersweg (nabij
de ABN-AMRObank) worden
"afritjes/afl oopjes" aangebracht.
Hetzelfde gebeurt op de hoek De
Hegge/Badhuisrveg. De Wdkraad
had graag meer werkzaamheden
laten uitvoeren. maar daaryoor rvas
in het Bestedingsplan van het
Stadsdeel Noord-West onvoldoende
geld.

rijkhalzend uit naar het einde van dit

Hetbestuurvan de Wijkraad heeft

proces.

contact opgenomen met de afdeting
Verkeer over een betere beleiliging
van de gwaarlijke vijfsprong Schut-

ffi-

tersveg/Planetenlaar/Bilderdijklaanflac.Caslaan. De Wijkraad is
voorstandervan het aanbrengen van
een eenvoudige rotonde. Wii houden u
op de hoogÍe.

partijen meewerken. Dus niet de
politie alleen verantwoordelijk laten
zijn voor de rust en orde in de
openbare ruimte. Wij hopen dat het
plan van de ondernemers iets goeds
voor de toekomst te bieden heeft en
dat er vervolgens een goede
samenwerking tot stand komt met de
deelnemers in de werkgroep overlast
uitgaanscentrum.

zijn er onaanvaardbare
ongeregeldheden op het Caterplein
geweesq waarbij politieagenten
gewond zijn geraakt. De maat was
hiermee vol. De burgerneester wilde

daarom de vergunningen om tot vier
uur 's nachts open te mogen blijven,
niet verlengen. Onder deze dnrk
hebben de verdeelde
horecaondernemers eieren voor hun
geld gekozen. Zij presenteerden
tijdens een dnrk bezochte
commissievergadering een plan om
te werken aan het vergroten van de
veiligheid op het plein. Dat is de
eerste positieve gebeurtenis na tal
van negatieve zaken. De
ondernemers hebben tot I maart de
tijd gekregen om orde op zaken te
stellen en het door hen ingediende

plan uit te werken. Wordt dit niet
voldoende geacht dan gaan de
horecagelegenheden om twee uur's
nachts dicht. De Sprengen,
vertegenvoordigd in de werkgroep
"overlast uitgaanscentrum" zal de
ontwikkelingen zorgvuldig volgen.
Wij zijn van mening dat de overlast
best verminderd kan worden, maar
dan moeten wel alle betrokken

Veiligheid wijkdeel3
Alle wijkbewoners zijn uitgenodigd
voor een bewonersavond over sociale
veiligheid in de wijk. We hebben
bsloten om ons pÍoject veiligheid
wijkdeel 3 nu uit te breiden tot ons
hele werkgebied. Op de
bewonersavond van 16 februari
maakt de politie bekend dat zij onze
wijk als proefluin wil gebruiken voor
hun inbraakpreventieproject. Daar
zijn wij erg blij mee. want dat past
prima in ons sociaal
veiligheidspnqiect. Zo is ook weer
eens bewezen dat een goede
enthousiaste samenwerking
aanstekelijk werkt. Bij het
verschijnen van dit wijknieuws is de
bewonersavond al geweest. Hoe we
verder gaan met sociale veiligheid in
de wijk is afhankelijk van de
uitkomsten van die bijeenkomst.
Belangrijk is wel dat wijkbewoners
mee denken en doen. Het bestuur
kan het niet alleen. Mocht u nog een
bijdrage willen leveren, dan kunt u
dat altijd melden bd ons secretariaat.

