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Bestuur van de Wijkraad

Steunpuntleden

Voorwoord

Mw. R.. Maertens-Krooi,
Da Costalaan 4,7314PC,

Steunpuntleden zijn het eerste
aanspreekpunt bij wagen en opmerkingen met betrekking tot de

Het nieuwe jaar in deze bijzondere
eeuw is alweer een paar weken oud

tel. 355 3040, voorzitter

Mw. D. Aalders, Soerenseweg 55,

eigen omgeving.

7314lB,tel. 355 26 08,
Dhr. J. Assinh Sprengenweg 74

secretaris

Mw. P. Kuiken, Gunninglaan
7314 NA, tel. 355 95 43,

l,

penningmeester

Mw.

rW.

Allersma Gardenierslaan

16,7314 CtW, tel. 57605 36,
2e voorzitter
Dhr. J. van der Horst, Topaassfaat
14,7314 HT, tel. 355 58 62,
2e secretaris

DhÍ. P. van Gerwen, Gunninglaan
67,7314 ND, tel. 355 ll 6l
Dhr. H. Kerkdijk, Sumatalaan 25,
7314 CL,teL522 4208

De communicatiecommissie die
Wijknieuws heeft ganaakt bestaat
uit: Debbie Aalders, Wineke
Allersma" $tsje Kuiken

Itdenadministratie:
Gtrnninglaan

l,

7

314 NA Apeldoorn

Financiële bijdragcn kunnen
worden gestort op Postbanknurnmer
254504 ten name van Vereniging De
Sprorgen, Apeldoorn

Internetadres:
hup /íeden.tref ,nV-sprengen
:

e-mail a&es: despnengen @ tref.nl

7314

PIl

tel. 355 79 78

Dhr. W. BieldermaÍ\ Huygenslaan 29,

7314LV,tel. 355 41 09
Dhr.J.W.A. Comelissan,Topaasstraat I 2,

HT, tel. 355 23 7 5
J. de Geus, Sumatralaan 39,
73 14 JN
73 14

Mw.

DhÍ. N.T. van HarpeÍL Amphion

í),

7314HT,tel.52219 43
Mw. R. HaÍwig. Smaragdstaat 33,
7314 HE, tel. 355 60 96
DhÍ. B. van der Kamp, Zandloperweg
23,7314 JW, tel. 355 77 36
Dhr. G.J. van Kerkvoort, Mercuriwlaan
351602,7314 K& tel.355 22 53
Mw. A. t€r Mater! Poolsterstraat 9,
7314 KE, tel. 355 54 l7
Dhr. H, Messchendorp, Soerenseweg 74,
7314 JG, t€I. 355 19 09
DhÍ. C. Miiller, Gardenierslaan 2,
73 14 CW, tel. 522 39 82
Mw. T. van Swol, Billitonlaan 28,
tel. 521 84 4l
7314
Mw. D. Vermeer, Mercuriuslaan 9,
7314 K& tel 355 E0 67
Mw. A. rWesterhof, Schuttersweg 68,

e,

7314 LH, tel. 355 29 95

Wijkserviceteam:
tel.580 17 17
De Buitenlijn:

tel.0800 5802222
Politie Stadsdeel Noord-West:

als u dit leest. Desondanks wil het
bestuur u nog een goed 2000 toe
wensen. Het afgelopen jaar sturd bol
van de activiteiten. Onze wijk is
volop in beweging. Er wordt van oost
naar west gebourvd en er staat nog
een aantal bouwprojecten op stapel.
Werkgroepen zijn actief geweest om
de leefbaarheid in ons werkgebied te
vergroten. Tal van bewoners hebben
het bestuur in het vele werk weer
bijgestaan. Van die activiteiten zull€Ír
wij verslag doen tijdens onze
jaarvergadering, die gepland staat op
16 maart

Dit jaar is voor onze wijkraad ook
een feestelijk jaar. De Sprengen,
voorheen Sprengenbos, bestaat in
2000 al weer 12 V, iaar. Iets om even
bij stil te staan en op terug te blikken.
Van actiegroep tot wijkraad is toch
een hele stap.
In december heeft u van ons een
oproep in de bus gehad waarin wij
woegen u aan te melden als notulist
of bestuurslid. Gelulkigheeft een

aantal bewoners gereage€rd en op dit
moment lopen allecn nog kandidaatsbestuursleden mee in het
bestuur om te zien of het wijkraadswerk iets voor hen is. Wij hopen dat
de twee vacatwes op de jaarvergadering vervuld zullen worden,
want vele handen maken licht werk.

tel.527 77 77
Roel

l3

i Maertens, voorzitt€r.

WUKRAAD DE SPRENGEN
lVijksteunpuntleden
Naar aanleiding van onze opro€p om
een nieuw wijksteunpuntlid zijn

wij

blij dat de heer N.T. van Harpen,
wonende aan het Amphion, zich bij
ons heeft aangemeld. Tijdens de
steunpuntledenvergadering in het
najaar hebben wij nader kennis
gemaakt en wij heten hem van harte
welkom. Net als al crlze wijksteunpuntleden is ook hij het eerste
aanspreekpunt bij wagen en
opmerkingen met betrekking tot de
eigen omgeving.

De Sprengen

l2tÁ jaar

Wij willen deze feestelijke gebeurtenis niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Heeft u leuke, interessante of
verrassende ideeën om dit te vieren,
of wilt u meewerken om hier iets
leuks van te maken, neemt u dan
contact op met mze wijksteunpnten
tilillern Bielderman (tel. 3554109) of
Renee Hartwig (te1.3556096) Zij
houden zich met de oganisatie
hiervan bezig

Oproep notulist.

Van uw buurtagent.

ln het voorwoord noemden wij al de
oproep voor notulist of bestuurslid
die in december in uw brievenbus is
gevallen. Deze oproep heeft
geresulteerd in de aanmelding van
een kandidaat-bestuursl id maar
helaas nog geen notulist opgeleverd.
Vandaar dat dit gedeelte van de
oproep onderstaand wordt herhaald:

Velen zullen het niet weten. maar ik
ben sinds oktober 1998 uw buurtagent. Ik maak deel uit van het
politieteam Noord West van het
district Apeldoorn. Mijn team is nu
nog gevestigd aan de Loseweg 140 in
Apeldoorn maar wij gaan binnen
afzienbare tijd verhuizen naar een
pand aan de Jachtlaan vlak bij de
rotonde.

Om het bestuur te ondersteunen
zoeken wij een notulist voor onze

Mijn naam is

bestuursvergaderingen en de
vergaderingen met onze steun-

Willem Slijkoort,
ik ben 54jaar oud

puntleden (in totaal circa l5
vergadering per jaar).
De notulist maakt geen deel uit van
het bestur. Per genotuleerde
vergadering is er een vergoeding
beschikbaar volgens de normen voor

en ik woon en
werk sinds
oktober 1968 in

vrijwilligerswerk.
Belangstellenden worden in de
gelegenheid gesteld om vrijblijvend
één of meerdere vergaderingen bij te
wonen.
Wijkbewoners die graag een actieve

rol in onze wijk willen vervullen

en

zich aangesproken voelen kunnen
zich voor nadere informatie en/of
aanmelding wenden tot R. MaertensKrooi, tel. 3553040 of D. AaldersDuis, tel 3552608.

Apeldoorn. In de
loop van dejaren
lag mijn interesse
bij verschillende
politiespecialismen waarbij het
recherchewerk mij het meest na aan
het hart lag. Ik werkte daar dan ook
de langste tijd. Het omgaan met
mensen van velerlei pluimage was
daarbij altijd een uitdaging. Toen het
regionale korps, waar ons district
deel van uitmaakt, de gedachte
omarmde van de gebiedsgerichte
politiezorg, waarbij de buurtagent de
zorg kreeg voor een bepaald geografisch gebied heb ik intern op deze
functie gesolliciteerd. Aan mij
werden de gebieden de Sprengen en
Berg en Bos toebedeeld. Van mij
wordt mede verwacht dat ik allerlei
signalen uit de buurt opvang en daar
samen met u iets mee tracht te doen.

Uitgangspunt hierbij is de wens tot
geconcentreerde huisvesting en
modernisering van de gebouwen. Het
Walterboscomplex is een locatie die
daarvoor in aanmerking komt.
Stqnd van zaken

Op dit moment zijn wij nog in
overleg met de gemeente. De
voorbereiding van de plannen voor
modernisering zijn in zo'n stadium,
dat wij u binnenkort kunnen
informeren over onze plannen. Het
ligt in de bedoeling om in de tweede
helft van februari 2000 een
informatie-avond te organiseren. Op
deze avond willen wij de

omwonenden informeren over de
stedenbouwkundige, arch itecton i sche
en landschappelijke effecten van de
plannen.

Buurt, Therminale Thuiszorg en de
Bezoekdienst voor weduwen en
weduwnaars. De

Vrijwillige

Thuishulp houdt zich bezig met het
ondersteunen van mantelzorgers:
mensen die thuis de zorg hebben
voor een langdurig zieke.
gehandicapte of dementerende. Zij
kunnen bij de SVT hulp van

vrijwilligers krijgen die oppassen of
bijspringen en zij kunnen deelnemen
aan lotgenotengroepen.
De twee vrijwi ll igersorgan isaties
hebben veel raakvlakken. l)oor de
krachten en middelen te bundelen
kunnen de hulpvragers nog beter en
eÍïectiever geholpen worden.
Daarom hebben beide besturen
besloten om vanaf I januari 2000 als
eén grote vrijwi

II

igersorganisatie

verder te gaan onder de naam
De informatie-avond wordt in
samenwerking met de gemeente
georganiseerd. Voor deze
voorlichtingsavond ontvangt u van
ons (de Belastingdienst) een

stichting vrijwillige hulpdienst De

uitnodiging

december 1999 verhuisd naar het
pakhuis aan de Veldhuisstraat 35,
het kantoor van De Kap. Voor

Fusie De Kap en de

Vrijwillige

Thuishulp
De stichting vrijwillige hulpdienst
De Kap en de stichting Vrijwillige
Thuishulp, twee vrijwil li gersorganisaties op het gebied van hulp
bij mensen thuis, gaan hun krachten
bundelen.
De Kap is in Apeldoorn bekend door
haar vier afdelingen: de Algemene
Hulpdienst, Contactpersonen in de

Kap.
Het bureau van de Vrijwillige

Thuishulp is in de loop van

mensen die hulp van de Vrijwillige
Thuishulp hebben of willen vragen
verandert er in de praktijk niet veel:
alleen het telefoonnummer. Het

telefoonnummer van de gefuseerde
organisatie is per 20 december het
nummer dat De Kap al had: 0555211794.

t2

ganoemde organisaties en
instellingen als vertrekpunt te
nemen. Onder de activiteiten vallen
o.a. de plannen voor het'fusiek'
wijkbeheer; (wegen, riolering, groen,
afual, buurtverkeersplannen etc).
Deze plannen worden opganomen in

Ik sta daarbij niet alleen maar kan op
de steun rekenen van velen. Het valt
mrj op dat de verwachtingur, vooral
waar het gaat om wijzigingen van
bijvoorbeeld verkeerssituaties, vaak
te hoog gespannen zijn. De politie
kan daarbij alleen een adviserende

snzn

het jaarlijkse "Wijkplan Apeldoorn

wijk georganiseerd. Suggesties daarvoor kunnen wmden ingelwerdbij het

Noord-West". Suggesties ten
aanzien van verbeteringen in uw
directe woonomgeving kunt u ken-

rol hebben.
Mijn transportmiddel is de fiets Ik
heb daar de afgelopen tijd zeer

gemakkelijk te mderhouden groen
zitlen.
De heer Beijer is er zeker in geslaag{
mede aan de hand van dia's, een aantal
nieuwe ideeën naar vmen te brengen.
Dat was ook de bedoeling van de

bijeenkunst. In het najaar wordt weer
een bijeenkomst voor senioren

n

bestuur van de Wijkraad. U hout er te
zijna tijd meer over via het

baar maken aan het secretariaat van

Wijknizuws.

de wijkraad.

Platform Noord-West

Bouwactiviteiten op het
lValterboscomplex

Ha wijkplatform is samengesteld uit
de wijkraden Berg en Bos,
Kerschotor, De Naald, Orden, De
Parken en De Sprengen. Verder
wondt het Platform vertegeÍl-

woordigd door de politie,
\ïisselwerk, de Woningstichting en
de geneente. Het voorzitterschap
wqdt bekleed door de wijkcoiirdinator van de gemeente. In het

vorige Wijknieuws werd melding
gemaakt van het vertrek van mew.
T. Hupkes, wijkcoó,rdinator en van
dhr. de Jong, teamchef politie

Noord:rilest. Inmiddels zijn deze
vacatures ingevuld door de heer
Bosch, teamchef van politie NoordrrVest en de heer Jansen als nieuwe
wijkcoó,rdinator van de gemeente.
Tevens is vanuit de gemeente, de
heer Gerritsen aangesteld als
assistent wijkcoó,rdinator.
In oktober 1999 is besloten om de
programma's van de aÈonderlijke
wijkraden e,n die van boven-

t1

Omdat er op het terrein van de

rijkskantoren in de komende jaren
allerlei bouw- en verbouwactiviteiten zullen gaan plaatsvinden lijkt
het de Belastingdienst een zaak van
goede buurschap om u daarover te
informeren.

Informatie vanuil de organisatie

Al lang laat de bouwkundige

staat

van de gebouwen van de
Belastingdienst in Apeldoorn te
wensen over. Bovendien heeft de
organisatie door de snelle groei,
elders in Apeldoorn huisvesting
moeten betrekken. Deze spreiding
van locaties legt een groot beslag op
het beheer van de huisvesting en de
aansturing van de organisatie. Het is
dus begrijpelijk dat zowel de
bouwkundige staat als de spreiding
van de locaties voor de Belastingdienst aanleiding zijn om de
huisvestingssituatie aan te passen.

positieve ervaringen mee opgedaan
omdat het de aanspreekbaarheid
aanziarlijk vergroot. Wat mij vooral
in de Sprengen zo aantrok was de
manier waarop uw wijkaad zich
inspant om de wijk veilig an leefbaar
te maken en de betrokkenheid van de
bewoners daarbij. Ik stapte dan ook
in een reeds in gang gezet traject
vooral waar het inbraakpreventie
betrof. Inmiddels is de hele wijk
voorzien van inbraakpreventiemappen eÍl hebben al veel bewoners
mijn collega's van het inbraakprevantieteam op bezoek gehad.
Vermoedelijk mede door de
gezamenlijke inspanningen gaf het
aantal inbraken sindsjaren een

daling te zien.
De buurtagent is er niet alleen om
wiendelijk wuivend door de buurt te
gaan maar zal, indien daartoe
aanleiding is, ook verbaliserend en
corrigerend optreden. Het normale
politiewerk moet immers ook
doorgaan.
U moet dan ook niet verbaasd staan
als u mij in de buurt mogelijk soms
samen met collega's in ean
verkeerscontrole ziet staan ofdat de

snelheid in de woonstraten wordt
geÍneten.

U kunt mij met opmerkingen en
vragen altijd bestokar maar het liefst
toch tijdens kantooruren op het
nummer 055-5277777. U kunt dan
vragen om te worden doorverbonden
met het teamsecretariaat van
Noordwest. De wijksecretaresse zal u
graag met mij in contact brengan.
Voor overige zaken kunt u te allen
tijde het politienummer 0555277777 bellen en in zeer dringende
gevallan het alarmnummer l-1-2.

De Buitenlijn van de gemeente

Apeldoorn
Sinds I oktober heeft de gemeente
Apeldoorn een gratis nummer
opengesteld voor burgers en

instellingen. Iedereen kan er terecht
voor het melden van problemen op
het terrein van wegen, groen, milieu,

verkeer, straatmeubilair, verlichting,
vernielingen enz. Deze zoganoemde
BUITENLIJN, telefoonnummer
0800-5802222 is op werkdagen
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uw.

Het Beekpark project
De uiwoering van het Beekparkproject is weliswaar al weer een
klein halfjaar geledar begonnen,
maar vindt nog plaats op bescheiden
schaal. Momenteel vinden er alleen
bouwactiviteiten plaats op het terrein
achter het politiebureau waar een
parkeergarage wordt gebouwd met
woningen aan de Roggeshaat an
kantoren aan de kant van de
b'randweergarage. Aan de kant van
het Beekpark komen eveneens

woningm.
Volgens de huidige planning zal in
het voorjaar 2000 gestart gaan
worden met de realisatie van de
plannen op het terrein van het
voormalige brandweerterrein. Dit
omvat langs de Sprengenweg een
drietal dubbele woningen en aan de
andere zijde van het terrein een
appartanentencomplex.

Orpheus
Het is de afgelopen periode wat stil
geweest rond 'de uitbreiding' en 'het
parkeren'van Orpheus. Veel voorbereidende werkzaamheden om de
plannen mogelijk te maken vonden
en vinden 'in stilte' plaats.
Maar recent is Orpheus weer helemaal terug op de agenda.

Uitbreiding Orpheus
Orr

de uitbreidingsplannen rond

Orpheus mogelijk te make'n moet het
bestemmingsplan voor deze locatie
5

worden gewijzigd. De locatie
Orpheus valt onder het huidige
bestemmingsplan Beekpark, die
indertijd, op 23 maart 1998, door de
gemeenteraad is vastgesteld. Op zich
zijn de uitbreidingsplannen wel
meegenomen in het destijds
aangenomen bestemmingsplan, doch
erg concreet waren de plannen voor
Orpheus toen nog niet. Men heeft
zich toen beperkt tot het opnemen
van een zogeheten 'wijzigingsbevoegdheid'. Van deze bevoegdheid
wordt nu gebruik gemaakt. Enkele
weken geleden heeft de gemeente het
concept van het voorontwerp voor de
partiële herziening bestemmingsplan
Beekpark ten behoeve van de
uitbreiding van Orpheus onder meer
aan de wijkraad gezonden met een
verzoek om reactie.
In grote lijnen kunnen wij instemmen met de voorgestelde planwijzigingen. In onze reactie naar de
gemeente hebben wij wel, onder
meer, onze zorg geuit over de toch
wel zeer hoge bouwmassa ter plaatse
van de toneeltorens van 26 meter.
Naar aanleiding van een bericht in de
krant waaruit bleek dat op de
toneeltoren mogelijk een restaurant

komt, hebben wij aangegeven
bezwaren te hebben tegen dit idee.
Wij zijn van mening dat de situering
van een restaurant op die grote
hoogte een aantasting is van de
privacy van de omwonenden, want
met eeÍr uitkijkhoogte van circa 24
meter blijft geen huis en tuin in de

omgeving 'ongezien'!

ganeente voor kunnen leggen om tot
een oplossing te komen. ril/ij worden
bijgestaan door een vaste adviseur
van Wisselwerk Centrum-West.
Mede daardoor zijn wij in staat op
vele wagen in te gaan.

Mocht u iets mee te delen of te
wagen hebben, mocht u ons willen
helpar met bijvoorbeeld huisbezoeken, of op een andere wijze,
dan kunt u informatie verkrijgen bij:

Mew. Hommes Tel.355 2809
Mevr. Hendriksen Tel. 355 2358
Wisselwerk Centrum-West
Charlotte Kooij Tel. 355 3100
Tevens zoekt de werkgroep nieuwe
leden.
Wij zoeken mensen die deskundig
zrjn op basis van hun seniorenleeftijd
en die deze deskundigheid in willen
zetten voor de wijken Orden en De
Sprengen.
De werkgroep zet zich met name in,

om vanuit het gezichtspunt van
ouderen, de genoemde wijken
leefbaarder en toegankelijker te
maken en te houden.
De bijeenkomsten van de werkgroep
zijn eenmaal in de 4 à ó weken.
Wilt u zich aanmelden of wilt u
meer weten, dan kunt u kontakt
opnemen met de heer J. van der

Horst, voorzitter van de werkgroep
Senioren in West, telefoon 0553555862.

\ilaardevolle tips op groenmiddag
Senioren uit het gebied van

qve

wijkraadhetrbm op 18 novernber

on zich te laten
informeren over de groenvooziening
in de tuin en het balkon. De heer
Beijer, hovenier te Deventer en bekend
in de wereld van "groei en bloei", hield
een gloedvol betmg over de
mogelijlJredar orn een "gemakkelijke
tuin" in te richten en te onderhouden.
Daamaast gafhij waardevolle tips un

gelegenheid gekregen

op het balkor \an een appartune,nt
flat toch in hC groen te zitten.
De bijeenkornst werd getrouden in

of

dienstenc€ntrum "Spainkbos". De zaal
was traditiegetrouw heel goed bezet.
Na afloop werd er gezngdvoor hapjes
en drankjes. Er wastevens gelegenheid
om posoarlijk met de heer Be{jer te
praten en te ovaleggen over de
inrichting van tuin en balkon.

Tnkq n eeÍr wijk als De Sprengen met
veel senimen is ean groenmiddag
belangrijk. Er zijn nogal wat wofngen
met grde en boverkelijke tuinen. Op
een bepaalde leeftijd wmdt het werk
allemaal te veel. Hd kcmt mk regelmatig vom dat berrcners van een ruim
huis met grote tuin kleiner gaan
wqr€n. Als je eenmaal gewendbent
aan gro€n in je directe ungwingwil je
ook in je nieuwe woonsituatie graag in
10

over de wijlq een flink aantal afritten
(roll-oft) aangebnacht.

Verkeerweiligheid 20fi1

Het project is een pilotproject voor
het stadsdeel Noond-West. De
ervaringen hiervan zulle,n, in de
vorm van eeir evaluatierapport,
worden aangeboden aan de collega
wijkraden. Wij hopen dat dit voor
hen een aanzet is een zelfde soort
project oÍp te starten. Dit betekent
niet dat de Sprengen met het project
stopt. De werkgroep functioneert
uitstekend en wil ook enthousiast
verder gaan. Wij zijn blij met de
enonne betrokkenheid van alle
deelnemers aan dit project. Zonder
iemand te kort te willen doen wil de
wijkraad toch twee buurtbewoners,
de heren Bijker ar van Diernen,
extra bedanken voor hun enorme
inzet. Samen werken aan veiligheid
is een inspirerende bezigheid.

In het uiwoeringsprogramma
Verkeersveiligheid lezen wij dat de

Fietsnota
Door het eÍrorÍne succes is de
gemeente van plan om de proef met
het gratis stallen van fietsen in
bewaakte fietsenstallingen, voort te
zetten. Ook is onlangs een proef
gestart met het aanbieden van
opbergkluisjes, zodat fietsers hun
spulletjes makkelijker kwijt kunnen.
Wij vinden dit een prima initiatief,
9

kruising Koning Lodewijklaan/
Soerenseweg

in

de Apeldoornse top

tien van gevaarlijke kruispunten valt.
Voorgesteld wordt om op deze
kruising ean plateau aan te leggan,
zodat de rijsnelheid op deze plek
afrreemt. Wij stellen het op prijs dat
dit gerealiseerd wordt en hopen dat
de situatie daardoor een stuk

duidelijker an veiliger wordt

lVerkgroep Senioren in West
De ouderenwerkgroep heeft zich al
geruime tijd "achter de schermen"
bezig gehouden met werk voor
ouderen die daar behoefte aan
hadden. Toch leek het de werkgroep
goed om via de wijkkrant eens nader
kennis met u te maken.
De werkgroep wil in hoofclzaak iets
doen voor oudere mensan, die in
Apeldoorn West, tussen de Naald en
de spoorlijn wonen. Dat kan van
alles zijn, plotselinge zorgen over
ziekte, geld, bedreigende- of
onduidelijke maatregelen, ergernis,
verkeersoverlast, milieu, etc. Ook
aan de behoefte om meer gezelligheid ofom wat om handen te hebben
kan de werkgroep wellicht iets
betekenen.
Waar mogelijk overleggan wij met de
wijkraden Orden en de Sprangen die
de aangedragen problemen bij de

Ook hebben wij onze zorg
uitgesproken over de forse
uitbreiding aan de achterzijde
waardoor een substantieel deel van
de huidige parkeervoorziening,
inschattende zo'n líYo, verloren gaat
als gevolg van de bebouwing. Een
reden te meer om te blijven
aandringen op goede parkeer-

voorzieningen inclusief een
compensatie van deze parkeerplaatsen die verloren gaan.
Ook de bomen die gekapt moeten
worden als gevolg van de uitbreiding
willen wij gecompanseerd zien
binnen het plangebied ofhet direct
omliggarde gebied. Over met name
de locatie van deze te compenseren
groanvoorzieningan is het huidige
ontwerpplan onduidelijk. Wij hopen
uiteraard dat de gemeente onze zorg
over deze puntan deelt en hierin naar
betere oplossingen zoekt en de

plannen hierop aanpast.

Parkeren Orpheus
In het ontwerp voor de planherziening van het bestanmingsplan
is opgenomen een advies om 600
vaste parkeerplaatsen te realiseren in
de directe nabijheid van Orpheus.
Met alleen voor zogenaamde
'piekdagan', toch nog zo'n 100
dagen per jaar, aanvullurde
parkeerplaatsen in de Beekparkgarage. Om te voorkomen dat dit
gaat leiden tot parkeeroverlast in de

omgeving zullen aanvulle,nde
maafegelen nodig zijn. Het
ontwerpplan geeft aan dat hiobij
gedacht wordt aan het invoeren van
vergunningparkeren in de
omringende straten van Orpheus. De
wijkraad ondersteunt deze suggestie,
omdat dit de meest haalbare optie
lijkt om te voorkomen dat het
leefldimaat van de omliggende buurt
verslechtert.
Het in het gemeentelijk plan
genoemde aantal van 600 parkeerplaatsan komt overeen met de
uitkomsten van een onderzoek wat
medio vorig jaar heeft plaats
gevonden in opdracht van Orpheus.
Dit onderzoek, uitgevoerd door het
bureau A.G.V. uit Amersfoort, gaf
aan dat bij ear gemiddelde bezetting
van het toekomstige Orpheus er ciica
400 exta parkeerplaatsen nodig
zullen zijn naast de ruim 200
parkeerplaatsen op het huidige
parkeerterrein achter Orpheus.
Verbaasd was de wijkraad dan ook
toen in'Apeldoorn Totaal' van 14
januari jl. te lezen was dat het
stadsbestuur niet kon insternmen met
de wens van de Orpheusdirectie eur
parkeergarage te bouwen onder de
nieuwbouw van Orpheus met een

capaciteit van circa 400 parkeerplaatsan. Er vindt nu weer een
onderzoek plaats om te zoeken naar
alternatieve oplossingen voor het
parkeerprobleem, De wijkraad hoopt
dat wanneer er, met veel (terechte)
trots in de eigen gemeentelijke krant
vermeld staat dat Orpheus "het
grootste theater- en muziekcomplex

van Oost-Nederland" wordt, de
gemeante inziet dat hier een serieuze
en doeltreffende parkeaoplossing bij

hoort. Bij een hoogwaardige
professionele voorziening hoort een
eveneens hoogwaardige
professionele oplossing van de
bijkomende (parkeer)problemen.

Bestemmingsplan Sterrenlaan
Het is toch gelukt om tussen de
kalkoen en de oliebollan door, een
zienswijze namens de Sprengen op
het ontwerp van het bestemmingsplan Sterrenlaan te schrijven. Wij
zijn nogal teleurgesteld dat, op een
paar kleine dingen na, onze ideeëÍt
over het voorontwerp zijn
afgewezen. De gerneentelijke
argumenten daarvoor vindt de
wijkraad niet sterk daarom hebben
wij een uitgeb,reider zienswijze
geschrevan. Verkort komt die op het
volgende neer. Het kleine speelveld
aan de Sterrenlaan wordt twee keer
zo groot. Dit nu wordt als argument
gebruikt om aan de zuidkant van het

terreintje ervaart de buurt als
waardevol en deze beleving telt voor
ons zwaarder dan het argument van
de gemeente dat het "slechts"
populieren zijn en zij gean deel
uitmaken van een grotere gÍoenstructuur. Zelfs individuele bomen
bepalen, in onze visie, mede het
groene karakter van Apeldoorn.
Wij hebben verzocht dat er bij de
aanleg van de nieuwe weg direct
verkeersremmende maatregelen
worden genomen. Wij zien graag
inritconstructies of plateau's bij de
aansluitingen van de nieuwe weg op
de Saturnusstraat en de Sterrenlaan.
Omdat de vijver en het gebied
eromheen opgeschoond en

heringericht wordt, verwachten wij
dat het intensiever gebruikt gaat
worden. Mede daarom willen wij dan
ook dat er een hondenuitlaatplaats in

dit gebied komt.
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afgewezen. Nadat hierop bezwaar
was aangetekend heeft de provincie
toegèzegd dat nader advies
ingewonnen zal worden bij de
Commissie Beroep en Bezwaar en is
er op I februari 2000 een hoorzitting
belegd.
Op het moment van dit schrijven
was de uitslag hiervan nog niet
bekend. Inmiddels heeft het College
van B & W laten weten het voornemen te hebben om alle wijkposten
te sluiten. Bezwaren tegen dit besluit
kunnen door een ieder tot en met l8
februari 2000 bij de gemeente
kenbaar worden gunaakt. Wijkraad
De Sprengan zal dit zeker doen. Wij
pleitar vóór het openhouden van de
wijkpost aan de Zandloperweg,
echter stellen daaraan wel een aantal
voorwaarden: o.a. het hebben van
een deugdelijke vergunning alsmede

vermindering van overlast voor
omwonenden. Dit kan bereikt
worden door: (eventueel) beperkte
openstelling; het aanbieden van
slechts kleding, glas, papier,
huishoudelijk- en grmn afval. We

plan, aan de Saturnussfraat geen
speelterrein aan te leggen, terwijl dat
er nu wel is. Aan de zuidkant van
deze buurt zijn veel jonge gezinnen
komen won€n. De afstand naar het
dichtst bij gelege'n speelveld is te
groot voor (onge) kindeten en de
kortste route loopt ook nog langs de
vijver. Er komen vijftig woningen
bij, dus is een speelterrein, liefst
groter dan nu, aan de zuidkant van
het plan, geen overbodige luxe. De
drie italiaanse populieren op dit

de milieuwetgeving. De provincie
heeft dit verzoek in eerste instantie

willen dat er zo weinig mogelijk
Wijkpoot Zandloperweg
Een aantal direct aanwonenden wil
dat er een eind komt aan de overlast
van de wijkpost. Hiertoe hebben zij
zich via Circulus en de gemeente
Apeldoorn uiteindelijk gewend tot de
provincie met het verzoek om handhavend op te feden ten aanzien van

grote wachtwagens aan- en afrijden.
Graag willen wij af van de situatie
dat er op het terrein stalling en
onderhoud van de veeg\vagens
plaatsvindt en het storteÍl van het
straatvuil. Laatstgenoernde zaken
kunnen plaatsvinden op de hooftlpost
Aruba. Het geheel zal moeten
bijdragen tot een vermindering van
de overlast voor de buurt. We streven

naar een wijkpost waar buurtbewoners uit West hun spullen kwijt
kunnen, mzutr waarvan omwonenden
zo weinig mogelijk hinder onder-

vinden.

Evaluatie en voortgang Sociale

Veiligheid in De Sprengen.
Met urige trots kijken wij terug op
drie jaar " Samen werken aan
Veiligheid" in de wijk. Het project
komt voort uit de resultaten van het
leefbaarheidsonderzoek in de
Sprengen 1996/1997 en het

gemeentelijk veiligheidsbeleid. In
het project komen de volgende
aspecten aan de orde: leefbaarheid,
sociale betrokkenheid, sociaalSsieke veiligheid, overlast,
vandalisme en inbraakpreventie. In
de wokgroep zitten Wisselwerk,
wijksteun-puntleden, buurtbewoners,
de buurtagent, de wijkcoórdinator en
wijkaad. De werkgroep wordt
regelmatig bijgestaan door
ambtenaren van de gemeente die
&zig zijn met veiligheid, onderhoud
wegen, groenbeheer. De resultaten
van het project zijn niet altijd meetbaar. Moeilijk is te meten is of
bewoners zich veiliger voelen in hun
buurt. Wel hebben we de indruk dat
de sociale controle is vergroot.
Bewoners hebben bijvoorbeeld extra
buitenverlichting aangebracht. De
gemeente heeft in de hele wrjk de
lantaarnpalen van nieuwe armatur€n
voorzien en hier en daar extra palen
geplaatst, zodat de lichtspreiding
verbeterd is. Ook zijn er, verspreid

