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Wijknieuws í9
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Inhoudsopgave pagma

Ledenwerving

De wijkraad zetzich in voor alle bewoners voor het behoud en de verbetering van
de wijk. Bewoners van De Sprengen kunne,n zich aanmelden als lid van wijkraad.
Het voordeel hiervan is dat u dan stemÍecht hebt als er bij een algemene
ledenvergadering gestemd moet worden. Nadelen zijn er niet. U kunt gratis en
voor niets lid worden van de wijkraad De Sprengen door mderstaande bon even in
te vullen en op te sturen.
Als u niet weet of u zich al eerder heeft aangemeld als lid geeft u zich dan goust
(nog ear keer) op. Wij kijken dit voor una.
Het shookje kunt u inleveren bij of opsturen naar:

Wijkraad De Sprengen.
Soerenseweg 55
7314 JE Apeldoorn

Ik meld mij aan als lid van wijkraad De Sprorgen
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Bestuur van de Wijkraad

Mw. R. ldaertens-Krooi,
Da Costalaan 4,7314PC,
tel. 355 3040, voorziÍter

Mw. D. Aalders, Soerenseweg 55,
7314IÈ,tel. 355 26 08,
secretaÍis

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

Mw. W. Allersma, Gardeniers-
laan 16,7314 CW,tel. 576 05 36,
2e vootzitter

Dhr. P. van Gerwen, Gunninglaan
67,7314 ND , tel. 355 1l 6l

Dhr. H. Kerkdijk, Sumatralaan 25,
7314 CL,tel.522 4208

H. Nijdeken, Huygenslaan 43,
7314LV, tel. 355 36 00

kandidaatbestuwslid:
Mw. M. van Lieshout, Huygens-

laan 46, 7314 LV, tel 355 0705

Ledenadninistratie:
Gunninglaan 1,7314 NA

Financiële bijdragen kunnen worden
gestort op Postbanknwïrmer 254504
ten name van Veraniging De
Sprengen, Apeldoorn

Wijkserviceteam:
tel. 580 17 17

De Buitenliin:
tel.0800 5802222

Politie Stadsdeel Noord-lYest:
tel.527 77 77

Steunpuntleden

Steunpuntleden zijn het eerste aan-
spreekpunt bij wagen en opmerkingen
met betrekking tot de eigen omgeving.

Dhr. J. Assink, Sprengenweg 74
7314PH,tel.355 79 78

Dhr. W. Bielderman, Huygenslaan 29,
7314LV, tel. 355 41 09

Dhr.J.W.A. Cornelissen,Topaasstraat 12,
7314 HT, tel.355 23 75

Mw. J. de Geus, Sumatralaan 39,
7314 JN

DhÍ. N.T. van Harpen, Amphion 60,
7314HT,tel.52219 43

Dhr. A.J.A. van der Heide, Burg. Des
Tombeplein 97 ,7311 AK, tel 578 59 97

Dhr. J. van der Horst, Topaasstraat 14,
7314HT, tel. 355 58 62

Dhr. B. van der Kamp, Zandloperweg
23,7314 JW, tel. 355 77 36

Dhr. G.J. van Kerkvoort, Mercuriuslaan
351602,7314 K& tel.355 22 53

Mw. A. ter Maten, Poolsterstraat 9,
7314K&,tel.355 54 l7

Dhr. H. Messchendorp, Soerenseweg 74,
7314 JG, tel, 355 19 09

Dhr. C. Miiller, Gardenierslaan 2,
7314 CW, tel. 522 39 82

Dhr. W. Nijenkamp, Toermalijnstraat 21,
7314 JD, tel, 355 54 58

Mw. T. van Swol, Billitonlaan 28,
7314 CP,tel.52l 84 4l

Mw, D, Vermeer, Mercuriuslaan 9,
7314 KR, tel 355 80 67

Mw. A. Westerhof,, Schuttersweg 68,
7314LH,tel.355 29 95

Internetadres:
http: //leden. tref. nl/-sprenseÍ/
(zonder www!)
e-mail adres: desprengen @llef.nl

Voorwoord

Het laatste wijknieuws van 2000 ligt
inmiddels voor u. In dit wijknieuws
wordt uitgebreid aandacht besteed aan
ons jubileumfeest. In een aantal
artikelen hierover wordt dit feest door
verschillende bezoekers beschreven.
Bijzondere aandacht willen we wagen
voor het artikel van een van onze
wijksteunpuntleden. Hierin wordt
beschreven hoe de functie van wijk-
steunpuntlid door dejaren heen is
beleefcl en hoe dit 'fenomeen' door
hem persoonlijk is ingevuld. Uw
mening horen wij daar graag over.
Veel mensen hebben weer een bijdrage
geleverd aan het tot stand komen van
dit wijknieuws. We willen dan ook
graag alle'journalisten' hartelijk
bedanken..
Wij wensen u veel leesplezier en als u
nog ideeën hebt om ons te onder-
steunen dan horen wij dat uiteraard
graag van u,

Namens Wijkaad De Sprengen,
Perry van Gerwen

OPROEP I\TMUWE
BESTUURSKAIIDIDAAT

Volgend jaar in maart zijn er twee
bestuursleden die hun verkiezings-
termijn van drie jaar er op hebben
zitten,te weten de secretaris en de
penningmeester. Tot ons geno€geÍr
heeft de secretaris, Debbie Aalders
aangegeven dat zij zich herkiesbaar
stelt, maar helaas heeft de penning-
meester, Pytsje Kuiken, te kennen
gegeven dat zij zich niet herkiesbaar
stelt. De afgelopen zes jaar heeft zij
met plezier deze functie vervuld en zij
vindt dat het tijd wordt om deze taak
aan een ander over te dragen. Dit
betekent dat er in maart een vacature
in ons bestuur ontstaat.
Om deze reden verzoeken wrj een
ieder die belangstelling heeft om ons
bestuur te komen versterken contact op
te nemen met het secretariaat.
Denkt u nu niet: "Ach, dat is niets
voor mij". Een ieder die de wijk-
belangen een \ilarm hart toe draagt is
van harte welkom'om een poosje bij
ons "in de keuken" te kijken.
Na een periode te hebbeÍl meegelopen
kan men alsnog besluiten om zich al
dan niet kandidaat te stellen. Bel dus
gerust naar Debbie Aalders - tel. 355
26 08 - als u interesse hebt ofnadere
informatie wenst.
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Luuk

Luuk is geboren op 17 september
2000. Hij is de zoon van ons bestuurs-
en redactielid Wineke Allersma en
Steven Gelderman. Wineke en Steven,
heel erg veel geluk gewenst met jullie
prachtige zoon en Luuk hartelijk
welkom in onze wijk.

Feest I

ïilsh
Op 1ó september was het zo ver, feest
in de wijk. Vele vergaderingen ter
voorbereiding hebben uiteindelijk
geleid tot wn zwr gevarieerd
programma voor jong en oud.
Bestuursleden, steunpuntleden en
vrijwilligers boden spontaan hulp aan
om er iets moois van te maken.
Daarbij lieten de bedrijven in de wijk
ook van zich spreken door met gulle
hand middelen te verstrekken om het
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feest net dat beetje extra te bieden,
waaryoor onze hartelijke dank! Zoals
bijvoorbeeld de openingscerernoile.
Op het moment dat de leden van de
Muziekvereniging en Tamboerkorps
Eendracht de longen uit hun lijf
bliezen en de vingers blauw op de
trommels roffelden tijdens een maÍs
door de wijk werden op het feestterrein
aan de Bilderdijklaan door
wijwilligers de ballonne,n voor de
kinderen opgeblazor. Drie tenten
stonden opgesteld waarin tekeningen
werden geëxposeerd die naar ontwerp
van Ken Lautenslager door de
kinderen waren ingekleurd. Twee
eÍroffne luchtkussens waren de
attractie voor de jeugd terwijl Joost
van den Vondel op afstand er het zijne
van dacht. Vanuit verschillende
hoeken werden hapjes en drankjes
aangedragen terwijl de zon het geheel
gul bescheen. Kinderen hinge'n aan
een spijkobroek aan een boomtak, ze
werden geschminkÍ terwijl een echte
clown zijn kunsten vertoonde. Toch
was er ook ruimte voor het serieuze
gedeelte want twaalf en eor halfjaar is
niet niks. Dit was ook de mening van
onze wijkwethouder Van de Glind die
in zijn tcespraak nog eens nadruk-
kelijk het belang van een wijkraad
aangaf en waarbij wijkraad De
Sprengen hoog werd gewaardeerd. Een
buurtbewoner, de heer Van Diemen,
schetste vervolgens op ludieke wijze
zijn ervaring met de wijkraad waarbij
hij zowel positieve als negatieve
aspecten belichtte. Tot slot was het de
voorzitter van de wijkraad, Roeli
Maerte,ns, die als laatste nog eens

Feest VII

ïïb*
Sponsoren bedankt!

Makelaardij Bisterbosch
B & R Installatietechniek
C 1000 Voordeelmarkt Huiskamp
EMT Sportkleding
Van llal Adviseurs
Makelaardij Hunink & Holtrigter
Kinderdagverb[j f 't Jonkie
De echte groenteÍnan Jerry Kolvoort
Meermarkt Van der Vlag
MSG Zakelijke Dienstverlening
Banketbakkerij Maassen
NJU horlogerie
Schildersbedrijf Van Olst
Slijterij 't Okshooftl
Orpheus Schouwburg/Congrescentrum
Rabobank
De Raad Houtbewerkingsmachines
Grafi sch Servicebedrijf Sielias
Kinderdagverblij f Snoopy
Radio en TV Stegeman
Studio Dansland
Makelaardij Van Vliet
Verzekeringskamer

Bestuur

De dag van de mantelzorg

Aan de mantelzorgers, wijwilligers die
voor een (groot) deel zorg aan een
dierbare in hun naaste omgeving
besteden, wordt op l0 november
tijdens de landelijke dag van de -
aandacht besteed, Op donderdagavond
9 novernber en wijdagochtend 10
november staat een stand van het
steunpunt Mantelzorg in de hal van
het stadhuis. Hier kunt u allerlei
informatie krrjgen over verschilleÍrde
soorten hulp die voor mantelzorgers
beschikbaar is. Verder zijn u mensen
bij de stand \ryaarmee u kunt praten of
een afspraak voor een ander moment
kunt maken. Daarnaast zijn n
optredens te bekijken en draait er een
interastieve cd-rom. Mantelzorgers,
familieleden, bure,n en andere
geínteresseerden, iedereen is van harte
welkom om een bezoekje aan de stand
te brengen.
Bij alle huisartseno bibliotheken en
Wisselwerkkantoren is vanaf half
oktober de speciale Mantelzorgkrant af
te halen. Hierin staan
wetenswaardigheden voor
mantelzorgers maar ook tips en
verhalen.
Het Steunpunt Mantelzorg is
onderdeel van De Kap. Het adres is
Veldhuisstraat 35, 73 1 1 PG
Apeldoorn. Voor inlichtingen kunt u
bellen 055-521 1794
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het idee dat er, door het groeiend
aantal jonge gezinnen met (kleine)
kinderen in onze wijk, een toenernende
behoefte aan veilige en goed bereik-
bare speelvoorzieningen zou kunne,n
zijn. Een wijkbrede krjk op dit onder-
werp is derhalve op zijn plaats.
Hoe groot de behoefte is aan dergelijke
voorzieningen en welke mogelijlfieden
er zijn om iets te realiseren willEn we
graag gaan inventariseren. Pas daarna
kunnen we in samenwerking met en
op initiatief van betrokken bewoners
concrete plannen gaan maken. Als u
nu al ideeën ofreacties hebt, dan kunt
u deze kwiÍ bij Perryvan Gerwen,
Gunninglaan 67, tel: 355 I 16 l.

Feest VI

Wij kunnen u deze pagina van harte
aanbevelen.

Redactie wijknieuws

Programmaoverzicht lVisselwerk
CenÍrum en Noord-\ilest

Wisselwerk Centrum en Noord-West
heeft een programma overzicht
gemaakt met daarin een overzicht van
alle activiteiten en diensten voor het
nieuwe seizoen. U kunt een exemplaar
aftralen bij de volgende
activiteitencentra: de Brinkhorst aan
de Ritbroekstraat2,bij Orca aan de
Germanenlaan 360, bij Spainkbos aan
de Koning Lodewijklaan 387a of bij
Drieschoten aan de Snelliusstraat 2.

Meer bewegen voor Ouderen

Onder het motto 'alles mag, niets
moet' is de cursus'Meer bewegen
door Ouderen" van start gegaan in
'Walterbosch' aan de Mercuriuslaan
35. Elke donderdagmongen oefent een
groep gezellige dames en heren onder
deskundige leiding van 10.15 tot I 1.00
uur. Er zijn nog enkele plaatsar vrij.
Iets voor u? Kom eors kijken! Na
afloop is er koffie of thee voor de
deelnemers.
Voor informatie kunt u bellen naar:
mewou,fl Drecht, tel. 355 01 09 of
mewouw Jonker, tel.355 47 27

enkele historische feiten in
herinnering bracht en haar dank uitte
aan sprekers en een ieder die had
bijgedragen aan het feest. Cadeaus
werden in ontvangst guromen. Niet
onvermeld mag blijven dat het voor
Roeli ook 12 % jaar geleden is dat zij
als bestuurslid van de wijkraad begon.
Iedereen was zichtbaar onder de
indÍuk na al die lovende woorden dus
kwam het goed uit dat er achter de tent
afgereageerd kon worden. Er waren
steps opgesteld en onder deskundige
leiding van een slanke juftouw van
dansinstituut o'Dansland" kon jong en
oud naar hartelust springur op
ritmische muziek. Het was gezellig
druk, mensen uit de wijk ontmoetten
elkaar, onze wijkfotograaf schoot
mooie plaatjes terrvijl voormalig
wijkbewoner Tom van Zevenbergen
met een aankomend zangduo het
podium besteeg om de afsluiting te
verzorgen. De rnuziek nodigde uit om
te danse,n waardoor sommige paren de
verleiding niet konden \Meerstaan om
op het asfalt van de Bilderdijklaan hun
danskennis weer eens op te halen. We
kunnen terug zien op een geslaagd
feest en volgens de wijwilligers is het
niet noodzakelijk dat we 12 % jaar
moeten wachten op het volgende feest!

Huib Nijdeken
Bestuurslid

Seniorenmiddag Openbaar Vervoer

Traditiegetrouw organiseert de wijlaaad
in het najaar een bijeenkmst voor
vijftigplussers in de wijk. Deze keer is
h* onderwerp "Openbaar vervoer in
Apeldoorn". De bijeenkornst wordt
gehorden op dinsdag 2l november a.s.
in adiviteitencentruÍn "Spainkbos" aan
de Koning Lodewijklaan 387 A, aanvang
14.00 un.

Op de stadsbuss€n staat al een paarjaar
het opschrift "Buitengewoon goed
vervoer binnen Apeldomn'. Bent u het
daaÍïnee e€ns, hebt u wensen? En we
gaan nog verder: "wat vindt u van de
buslijnen, de routes, de vutrektijdan, de
overstapmogelijkheden? Eer amhenaaÍ
van de aftleling mobiliteit van de
geÍneente en een vertegenwoordiger van
vervoersonderneming Connoo<ion
vertellen u over de mqgelijlfieden van
openhar vervo€r. Hoewmdt een
diensffegeling in elkaar gezet, hoekolt
het lijnennet tot stand hoeveel bussen en
chaufeus z[in er nodig hoe is het met
de beschikbare geldmiddelen?

Openbaar vervoo is erg belangrijk voor
degenen die het gebruik van de eigen
auto willen beperken. Ukrijgt de kans u
goed te laten informeren door des-
kundigen. Vanzelftprekend is er ruim
gelegenheid vom discussie.

ï{a}f
Tijdens ons wijkfeest heeft een van
onze wijkbewoners, de heer Beekers,
prachtige foto's gemaakt.Deze kunt u
bekijken op onze jaarvergadering maar
ook kunt u ze nu alvast zien door
middel van onze internetpagina's:

leden.tref. nU^*pren gen/
of

http ://leden.tref.nU^tprengen/

Dus zonder'\vwu/'maar wel een'of'
aan het einde!
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Begin novennber wodt er huis.aan-huis
ean bnief vaspreid met verdere
b[izmderheden over de bijeenkms.
Onder aan de brief zit een antwocd-
strookje waarmee u zich kunt opgev€n
voor de middag.

Ontwikkelingen lilalterboscomplex.

Voor velen is niet duidelijk wie nu
allerraal bezig zijn met de plannen
van het Walterboscomplex. We zetten
dat nog even voor u op een rij.
UiteraaÍd is lVijkraad De Sprengen
hier mee bezig. Door de wijkraad is de
werkgroep rilalterbos geïnitieerd.
Deze werkgroep bestaat uit 12
buurtbewoners en drie bestuursleden
van de wijkraad. De werkgroep heeft
een eigen verantwoordelijkfieid en
daarom ook een eigen voorzitter en
secretariaat. De wetkgroep verzamelt
informatie, onderhoudt de
communicatie met de buurt,
organiseert bewonersavonden etc. De
werkgroep heeft gee,n officiële status
en kan dus ook geen proce&res
vo€ren, iets wat iedere individuele
hrger wel kan. Meer dan vierhonderd
buurtbewoners hebben de heer Van
Meurs gemachtigd orn bepaalde
procedures t€ voeren. De heer Van
Meurs is lid van de werkgroep en
wordt dus ook door de werkgroep
bijgestaan in de procedures. Wijftraad
e,n werkgroep bereiden zich
gezamenlijk voor op de eerste
bezwarenzitting die gepland staat op 8
nove,mber.
Dan is er nog een begeleidingsgroep
Walterbos. Deze groep is door de
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gerneente, rijksgebouwe,ndienst (RGD)
en belastingdienst (BAC) georgani-
seerd. Naast deze drie overheden
nemen de Verzekeringskamer, het
Veluws College en de wijkraden
Orden, Berg en Bos e,n De Sprengen
hieraan deel.

Op 19 juni is de tweede bewoners-
avond geweest, georganiseerd door de
drie overheden. Daar werd o.a. verteld
dat de geplande 70 meter hoge torens,
verlaagd zijn tot 60 met€r. Dit blijft
voor unwon€nden, werkgroep en
wijkraad onaanvaardbaar.

Op l1 september is door de werkgroep
Walterbos ee,n beruonersavond
gehouden. Op die avond zijn stand-
punt€n en mogelijke procedures
toegelicht. Ook werd er die avond uit
een pas onwang€n brief van RGD en
BAC geciteerd: "bepaalde beslissingen
niet meer teruggedraaid zullen kunnen
worde,n en dat het heroverwegen van
alternatieven niet vnrchtbaar is" en
"tot de conclusie zijn gekomen dat de
nu geprese,nteerde oplossing steden-
bouwkundig gezia het meest
verantwoord is". Duidelijker gez4d:
zij gaan door met het verder uitwerken
van de zestig meto hoge toren. Dat
betekent dat zowel wijkraad als de
heer Van Meurs gedwongen worden
de benvarenprocedures in te gaan. Wij
befreur€n dat, wij hadden onze energie
liever willen inzetten mr sarnen te
komen tot een redelijk alternatief.
Beide bezwaarmakers zullen intensief
samenwerken in de procedures, want
ook hier geldt: samen sterk. De e€rste

Speelplaats Koning Lodewij klaan

De speelplaats aan de Koning
Lodewijklaan, tuss€n de Soerenseweg
en de Bosweg is gelegen in het werk-
gebied van zowel wijkraad De
Spre,ngen en wijkraad De Naald.
De speelplaats is ontstaan vanuit een
initiatief van buurtbewoners. Er is in
de buurt een enquête gehouden en
vervolgens is er een 'speelcommissie'
ingesteld. De commissie heeft een
aantal attribrÍen geplaatst en een
voetbalveldje ge$eë€rd. De speelplaats
blijkt te voldoen aan de behoefte van
kindoen. Er wordt (zeer) druk gebruik
van gernaakt.
Volgens een aantal bewoners uit de
tegenoverliggende flats aan de Koning
Lodewijklaan zijner een aantal
prólemen:
- zezijnniet op de hoogte gesteld van
het initiatiefen hebben ook geen
inspraak gehad;
- de speelplaats wordt elk jaar
uitgebreid;
- de speelplaats ontwikkelt zich als
'hangplek';
- het zwerfruil neemt toe en het
uitzicht wordt lelijk€r (modder i.p.v.
gas);
- bewoners vinden de combinatie
kleinere - groterejeugd geen
gelukkige.
Voornoemde problemen hebben
geleid tot hetvormen van sen
werkgroep bestaande uit
vertcgenwoordigers van de
wijkraden De Sprengen en De
Naaldr buurtbewoners,
speelcommissie, politie, en een

medewerker van de afdeling Groen
van de gemeente. De werkgroep
wordt begeteid en ondenteund door
Jan van l)ommelen, opbormmerker
van dc Stichting lVisselwerk
Inmiddels is er een enquête gehouden
onder een deel van de bewoners van de
Koning Lodewijklaan. De uitslag gaf
wr aantal conclusies die voor het
merendeel ov€re,en kwamen met de
eerder genoernde problemen. De
werkgroep gaathiyr verder mee aan de
slag.
Daarnaast ger,fr,50o/o van de
geihquêteerdeÍr aan dat het leuk is een
speeltuintje in de buurt te hebben, daar
geur enkele ovedast van ervaart en
juist geniet van enig leven in de
b,rouwerij.
In een volgend Wijknieuws hopen wij
meer nieuws te kunnen melden.

Speelvoorzieningen

In de afgelopenjaren zijn er steeds
meer jonge mensen in onze wijk
komen wonen. Dit betek€nt dat s ook
steeds meer jonge kinderen bijkomen.
Vou deze kinderen (en hun ouders)
zijn echter maar een paar plaatsen in
de wijk waar ze veilig kunnen spelen.
Speelvoorzieningen werden lroeg€r
immers niet in de bouwplannen
meegenom€Ír. Gelukkig is dit bij
nieuwe wijken tegenwoordig anders,
maar daar hebben we in omze wijk niet
zo veel aan. De qpeelvomzieningen die
er nu in onze wijk zijn, zijn dan ook
meestal het resultaat van spontane
initiatieven van buurtbewoners.
Uitstekend natuurlljk, maar we hebben
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steunpuntleden bij u uit de buurt u het
best over kunnen informeren. Zoals
altijd is achter in het wijknieuws een
overzicht met alle namen en adressen
opgenomen. Mocht u van mening zijn
dat uw straat ofbuurt niet (genoeg) is
veÍegenwoordigd, dan horur wij dat
gÍaag.

Steunpuntlid zijn, wat is dat?

Wijkraad De Sprenge,n kan alleen
optimaal functioneren, als zij goed
wordt geihformeerd ovgr het wel en
wee in de hele wijk. Enkele jaren
geleden kwam men op het idee om
verspreid over de wijk, wijwilligers als
\ilaarnemers te werven, die, als het
ware als "ogen en oren" in een of meer
straten of in een buurt of woonéenheid
de wijkraad zouden helpen. Het bleek
een goed idee!
Ook met het jubileum van de wijkraad
bleek de nauwe samenwerking in
'taad en daad" tussen wijkraad en
steunpuntleden.
Hebt u interesse om uw straat ofbuurt
van dienst te zijn als steunpuntlid,
neem dan contact op met Debbie
Aalders, telefoonnummer 3552608.
Het kost weinig tijd en u bewijst er
onze wijk ean goede dienst mee!

G.J. van Kerkvoort, steunpuntlid.

Fcest V

ï{s
Op het moment dat de ballonnen de
lucht ingingen kozol^ zij de noordelijke
richting. Zoals blijkt uit de terug-
gestuurde kaartjes zijn ze vervolgens
in een andere luchtlaag terecht
gekomen want deze kwame,n bijna
allemaal uit het zuiden van ons land.
Op één na.Dezewerd teruggestuurd
door een 66-jarige Belg uit Teuven,
heeft de grootste afstand afgelegd ar
dus de prijs in de wacht gesleept. De
'bplater" Bram Kolvoort, 4 jaar, is de
winnaar van de ballonnenwedstrijd.
Gefeliciteerd Bram!

Ook van onderstaande "oplaters"
kwamen de kaartjes terug uit de
volgende plaatsen:
Jelmer Riesebos uit Klarenbeek
Reinaut Witter uit Mariahoop
Djurne Kuiper uit Vlierden
Marc Schutte uit Nieuwstad
Hiske Roos uit Nijmegen

EN uit Ledeaker
Ja, van Hiske zijn er 2 gevonden!

Redactie wijknieuws

procedure loopt inmiddels, nl. een
bezwaar tegen de gemeenteraad. Zij
wil geen voorbereidingsbesluit nemen.
Een voorbereidingsbesluit wordt
(meestal) geÍromen om ongewenste
omtwikkelingen tegen te gaan,
voorafgaand aan het opstellen van een
nieuw bestemmingsplan. De eerste
bezrllarcnzitting is gepland op 8
november.
De belastingdienst had het voornemen
om medio november een inloopavond
te organiseren. Er is enige vertraging
in de plannen ontstaan waardoor dit
nu weinig zinvol is. De inloopavond
wordt uitgesteld tot volgend jaar.
Nu is al duidelijk dat het rWalterbos
voorlopig op onze agenda zal blijven
staan.

Feest II

Hd.zager in de ochtendr.nen van
zatudag 16 september niet zo best uit.
Hele dorkere wolken hingen boven de
Bilderdijklaan, de plasserr van de
plensbuien van de nacht daarvoor waren
nauwelijks opge&oogd. Wat zou het
wmden met het 12,5 jarig bestaan van de
Wijkraad: regen, wind ofzouhet droog
blijven met mogelijk nog een zonnetje?

-,fÍ
tf,tt(Lda

Het bleef droog en er kwam een zuuretje.
Gelukkig! Wlkbenorus, vertegen-
womdigersvan de gerneente an collega-
wijlcraden hetrben met vele anderen een
gezellig feest gevierd.
Er is vooraf en uitoaard ook op de
feestdag zelfhard gewerkt. Een speciale
cornmisig bestaande uit votegen-
woudigers van hetbestuur en
steunpuntleden, heeft druk vogaderd,
werksche,ma's rygesteld, uitnodigingen
verstuwd, zakenmensen benaderd voor
een geldelijke biidrage. Dankzij de
medewerking van heel veel mensen kon
er een goed programma wmden geboden.
Het t€rrein aan de Bildudijklaan was een
uitstekend feesfierrein. De tenten waÍ€n
geplaatst en €r was meer dan voldoende
ruimte vom de kindospelen. Ook waren
er zitjes om een praatje te maken met
elkaar.
Bij zo'n koperen jubileum hoort een
officieel gedeelte. Wethouder Aalt van de
Glin4 ook wiJlfl'ethouder voon urs
gebied, hield een sympathieke toespraak
\ryaarin hij het belang van dewijkaden
naar voren bracht. Wijlffiad De
Sprengen keeg een pluim voor alles wat
in de afgelopen jaren is gedaan. De heer
Van Diernen sprak wiendelijke woonden
namens de wilkbewoners. Uit zijn
toespraakkwam dewaardering voc de
Wijlffaad duidelijk naar voren.
Voorzitter Roeli lvÍaertens ging in het
kat in op het ontstaan van de Wlilaaad.
Ze belichtte verder de (goede) ver-
houding md dewijkbewonus en de
geÍnee,nte. Z,e rag vwr de tod<ornst nqg
heel wat werk voor de Wijkaad. Als met
dezelftle inzet wmdt verder gewerkt zal

;

h
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wiJk* Sprangarnqgmooier wmden envooral leeftaar bliiven.
Voaafgaande aanhe officiële gedeelte
maakte muziekverenrg"g F_rd;"lrt L
-iy$".rfagang dotrê oiji--.' 

*"
*rstek€nd begeleid doa *o *iilog*t.Voo dejalgd was er een ballo-
nenwedstrijd. Eerder was dejeugd drukge\reestmet em klaqplaat Íotr
verschillende activiteiten van de ieucdwara prijsjes bcchikbaar gest"fA li A"middaguen zargde za ngv Torn van

tÊv€nbergen votr een muzikaal
hmgtepuni. Biieen aergetqlt Át froarook drankjes, hapjes crLoodjo. óJ-.'
T:lvo* uas gezmgd. Kortqn:
wTJIOElvmers en de Wijhaadkunnen
iT ":td*tirg terugzia q no lii
Jang bestaan. Een feest dat financieel isg-estaud doc velar uit de wiik ; - -
daarbuiten. tlartelijk dank.

Jan Ccnel issen, oud_voorzitter

Beekpark.

Eldetijk is er begonnen met de bouwop net terrein van de voormalige
brandweerlocarie. Wij hebben ïi vakeroverde plannen voor dit braakliggend
terrein geschreven. Zoals u *"i"=-
I1lrr1*, nlg een apparrementengebouw
en stadsvilla's. Deze *oning* ïorn*
lï,,y p*1.i" te liggen. Het parkje ---
blutt openbaar terrein. Op dit máment
It o T enoÍÍn gat gegraven dat nodists oÍn de ondergrondse p"rkee"garage -
lpr d: nieuwe bewmers te realiseren.

Lï.fyg wet enige tijd.r;"Ë"
ï'ï,_ï t dez: buurt, want ook ui;íetArnphlon en langs de Loolaan op-de
7

hTk uT de Sprengenweg wordt
gebouwd. Herbestemrning Van

Voorthuysenschoot

In september werd de wijkraad door dearchitect en stichting OOK nadergeihformeerd over de troUestÀàing
yn de Van Voorthuysenschool. In -deze school zatte zrlnvrfid; *
1.,0T**obtijt een peuterspeelzaal
en bqlenschoolse opvang worden
gereatise€rd. De Van Voorthuysen_
school zal veÍhuizennaar de locatieuT d. Heuvellaanschoof .n Jer" 

---
schgol zal eerst verbouwd moeten*.*dT Het zal opvallen dat deplanntng van het éár dmrwerlÍ naarde uitvoering van het anao, *u*Joo.
het moeilijk is aan te geven, wat erwanneer zal gebeuren.
Ten aanzien van het thans voorlig-
gende plan kunnen wij berichtenL, oaan 

_gedacht wordt om een nieuwe
hoofdingang te maken en wel aan deAquamarijnstraat. De exacte locatie enverdere details over deze ingang;il;
T9q *:.td* voorgetegd aa,ia" á"rkur,-argneld van de aftleling mobiliteit van
de gerneente. Aan dezi zija. r"iopf,"tterrein van de school eeir parkeer-
vgorziening worden gemaakt voor
9r.ca l0 auto,s. Het ovoige
buitenterrein zal grotendàls in tact
.btlven en zijn huidige structuur
behouden. Er is gesproken over
.aa$tedinS met veel groen. Aan de
ourte,nzijde van de school zal nietvobguwd worden. De wijkraad heeft
.aan{acht gewaagd uoo. h"t zichtbaar
T"."gy van de gemetselde gevel-
detaillering en hierop werd positief
gereageerd.

Momenteel kunnen kinderen jongerdn 12 jaar na schooltiid op h."J--"-'
openbare speelterrein spelen. Ook
llï:If,n:o* wij wagen gesteld,

":.y:{bU llgemeente als bi.i destlchting OOK. Deze heeft reeds
aangegeven geen bezwaarte hebben
tegen spelende kinderen uit Ae wijt,
* lifd*. debedrijfsvoering nii'genrnderd wmdt. Hiermee wordt
.hdoeld dat kinderen uit Oe wi;Ëtio
kunnen spelen, als het a"e"*Ëiljï*
gesloten is. De stichting OOK h;ft
net voornemen om na vaststelling vande definitieve plannen een infor-
matieve inloopavond te organiseren
voor onwonenden en t l_g-
stellenden. De wijkraad zalíieraan
graag haar medewerking verlenen.

Steunpuntledenvergadering

.99inra"g 3 oktober jl. heeft dehalfaarlijkse vergadering uun J"
w-Ulffaad met de steunpuntleden
plaatsgevonden in Woon_ en
zorgcentrum Walterbos. Tijdens dezebijeenkomst zijn allerlei ,ulr*- ----
oesproken die op dit moment spelen in
le wUt . NÍust actuele zaken is ook defunctie van wijksteunpuntlid aan deoroe geweest. Vragen als: wat
verwacht het bestuur van wijksteun-
puntleden en andersom en met welke
vragen kry1* wijkbewoners bij
steunpuntleden terecht kwamen
9yUi: aan de orde. Elders in dir
wijknieuws geeft een van de steun-
puntleden daar zijneigen visie op. Almet al was het weer een informaiieve
en zinvolle bijeenkomst, waar de

Orpheus

Op dit momeÍrt hebben wij geen
nieuws te melden ouer a" piun ren vo*Orpheus. Zdra de bk*id;-;; ;;
3i.euw9 orpheus kteurr zijninl;;*
bijeenkomst voor omwonenden
g_eo.rganiseerd worden. In ons vorieeWijknieuws hebben wij uitvoerË''-
stilgestaan bij de react-ie nun *iito"ua
?: lor.*ug 9q h.t voorontwerp van
oe. eerste wijziging op het bestem_

lTgrtt"r Beekpark. De ambtetijke
noorzrtting is achter de rug. Wij
hebben echter nog geen reactie vangemeentelijke zijde qp onze opmer-
Kmgen op dat voorontwerp ontvangen.

Sterrenlaan

Er is bij de provincie door een
buurtbewoner een bezwaarschri ftingediend tegen het bestemmingsplan
Sterrenlaan. De hoorzitting dd;;;;,
inmiddels geweest * *i: uo*..iiá'"
dat. 

{e provincie uitolijk in j**ri-"
met hÍuu reactie op het bezwaarschrift
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Help ons een handje

Wij, leden van de werkgroep sociale
veiligheid, gaan elk halfiaar alle
straten van onze 4 wijkdelen door en
noteren de volgens ons onveilige
situaties. De lijsten worden dan
doorgezonden naar de diverse
gemeentelijke instanties die daarmee
aan het werk gaan. Op onze rondes
worden wij regelmatig door
wijkbewoners aangeklampt die ons
dan soms ook op punten wijzen, die
noter€n \ilij dan graag. Uit die
gesprekken blijkt telkens weer dat de
werkzaamheden van de werkgroep
wo'rden gewaardeerd. Gezamenlijk
werken we aan eeÍr nog veiliger wijk.
Het kan nog beter! De gemee,nte doet
veel met betrekking tot onze puntelr, al
zie je dat vaak niet. Een los liggende
trottoirtegel die weer opnieuw wordt
gelegd valt niet op, al kun je er niet
meer over struikelen. Gele strepen op
een trottoirband, waal een gevaarlijke
situatie bestond door geparkeerde auto,
vallen meer op.

U als wijkbewoner kunt ook helpen de
wijk veiliger €n zo u wilt leefbaarder te
maken. Wij van de werkgroep doen u
graag suggesties aan de hand naar
aanleiding van punten die wij op onze
rondgang tegenkomen. Het is weer
najaar en als u de tuin een winterbeurt
geeft kijk dan eens extra naar
eventueel overhangend groe,n en snoei
dit weg zodat de volle trottoirbreedte
weer wandelbaar is voor rollator- en
kinderwagenbestuwders.

ll

Asielzoekerscentra.

In panden aan de Boszichtiaan, de
Loolaan en het Wilhelminapark
hebben jarenlang vluchtelingen, die
via de Verenigde Naties in Nederland
waren toegelaten (uitgenodigde
vluchtelingen) een eerste opvang
gevonde,n. De panden zijn inmiddels
overgenoÍnen door het Centraal
Orgaan Asielzoekers (COA). De
gebouwen staan allen op de
gemeentelijke monumentenlijst. Dat
betekent dat er een bepaking is aan
het gebruik. Duidelijk is geworden dat
het COA het monumentale karakter
van de panden zal respecteren.Er zal
ook niet bijgebouwd worden.
Wijkraden De Parken, De Naald en De
Sprengen zijn voor overleg uit-
genodigd door het COA. Het COAzal
bijeenkomsten voor buurtbewoners
beleggen. Omdat er al jaren vluchte-
lingen in goede harmonie met de buurt
hebben gewoond, verwacht de
wijkraad gean problemen.

Fotoos gemaakt tijdens het wijkfees
zijn te vinden op onze internetsite!
Ziepagna 15 voor het adres.

komt. Inmiddels zijn de plannen voor
de geplande woningen in de
welstandscommissie besproken. Deze
commissie was ze,er love,nd over het
merendeel van plannen. Slechts aan de
tekening van geplande dubbele woning
aan de Mercuriuslaan moet nog iets
veranderd worden.

Feest III
Tijdens de speech van onze buurt-
bewoner de heer Van Diemen werd
ons de stuipe,n op het lijf gejaagd. Als
bestuur denkend een leuke middag te
krrjgen begint de spreko te dreigen
m* kritiek. Ongeruste blikken over eÍr
weer: wat is er aan de hand?
Het viel reuze mee: de kritiek bestond
uit het feit dat de wijkraad niet weet
om te gaan met complimeÍrten en van
geen bedankjes wil weten.
Opluchting alom.

Redactie wijknieuws

Verblijfsgebieden - 30 km/uur zones

Onderdeel van het gemeentelijk
project "Duurzaam Veilig" is het
vergroten van de verblijfsgebiede,n, of
te wel 30 km/uur zones. Naar aan-
leiding van het plan van aanpak voor
de uiwoering van de eerste fase hebben
wij de gemeente in het voorjaar
aandacht gewaagd voor verschillende
knelpunten in onze wijk: de
driesprong bij het apparternenten-
complex De Thermen, een markering
op de vijfsprong bij de Planetenlaan/
Jac. Catslaan/ Schuttersweg en de Y-
splitsing bij de Soerenseweg
Badhuisweg en maatregelen om
sluipverkeer te ontmoedigen. Bij
nawaag is ons gebleken dat er in de
gang van zaken vertraging is ontstaan,
omdat de gemeente kampt met
capaciteits-problemen. Het is nog
steeds de bedoeling om nog ditjaar
van start te gaan met de inrichting van
de randen van de verblijfsgebieden.
Zodra de nadere uitrverking voor ons
gebied ter hand wordt genomen zal de
wijkraad hierin worden betrokken.
Uiteraard blijft de wijkaad ook atte,nt
op de beantwoording van de gestelde
wag€n en wij houden u op de hoogte.

De teksten van vorige afleveringen van
wijknieuws zijn te vinden op onze
internetsite onder de knop

"Oud nieuws",
Zie pagina I 5 voor het adres.



Reconstructie Soerenseweg

In ons wijknieuws van juni kon u
lezen dat de gemeente een
reconstructie van de Soerenseweg,
tussen Kon. Lodewijklaan en
Jachtlaan, gepland had. Deze wijsheid
hadden wij ontleend aan de geÍneente-
lijke publicatie in Weekend Totaal.
Daarin werd als startdatum september
genoemd en als einddatum noveÍnber.
De bewoners aan de Soerenseweg
hebben gemerkt dat er tot op heden
niets aan de straat is gedaan. Wellicht
had de wijkraad, voordat zij deze
informatie ov€Írnam, één en ander even
moeten verifiëren. Bij nawaag bleek
dat deze publicatie veel te ambitieus
was en deze planning was in de verste
verte niet haalbaar, omdat er toen nog
geen projectleider voor deze
reconstructie was gevonden.
De meest rece,nte informatie is dat er
onlangs een projectleider is aan-
gesteld. De gemeente heeft ons
toegezegd dat de nieuwe inrichting in
overleg met ons zal plaatsvinden.

Feest fV

Op zaterdag 16 September was het dan
zover; het 12 U2 jaÁgbestaan van de
wijkraad zou worden gevierd. De

9

organisatie zat flink in spanning want
na een prachtige week waren de
weersvooruitzichten voor die zater dag
bedroevend slecht. Storm en regen
werden voorspeld. En ondanks de
mogelijkheden om het feest "onder
dak" te laten plaatsvinden zou menig
activiteit vallen of staan bij redelijk
weer.
GelulJcig lieten de weergoden ons niet
in de steek want om I l:00 konden de
kinderen zich onder een bleek zonnetje
verzamelen bij "De Korsnaar" om
alvast kaartjes voor de ballonnen-
wedstrijd in te vullen. Om 11:30
startte vervolgens de optocht door de
wijk met voorop muziekkorps "De
Eendrachf'. Na zo ongeveer de hele
wijk te hebben doorkruist, eindigde de
stoet op het feesttenein alwaar het
fanfarekorps besloot met een optreden.
Op het feestterrein was alles al in
gereedheid gebracht voor de middag.
Op het programma stonden enerzijds
de kinderspelen en anderzijds een
offrcieel gedeelte gevolgd door een
receptie.
Nadat alle aanwezige kinderen een
ballon hadden gekegen en een kaartje
hadden ingevuld werden, om de
kinderspelen te open€n, de ballonnen
losgelaten. Ongeveer I 00 ballonnen
gingen, tussen de bome,n door, de lucht
in, De winnaar van de ballonnen-
wedstrijd is hieronder vermeld.
Gefeliciteerd.
Vervolgd werd met de uitreiking van
de prijzen voor de tekenwedstrijd.
Ondanks een bepukt aantal inzeÍr-
dingen was de kwaliteit geweldig.
BedanlÍ voor jullie moeite!

Op het kinderspeelterrein was een
aantal attracties aanwezig. De hele
middag werd onder het genot van het
zonnetje hier dan ook volop van
gebruik gemaakt. Een groot succes
waren het spring- en het klimkussen.
Daarnaast hebben de 2 schminksters
de hele middag geen tijd gehad om
even uit te rust€n. De aanwezige clown
had altijd een gro€Íp van kinderen onr
zich heen, die hij vermaakte door
figuren te maken van ballonnen. Ook
kon op een doel geschote,n worde'n en
konden de kleintjes ballan gooien in
een Teletubbie-bord en kon een
ranjakoe gemolken worden. Verder
mogen we het spijkerbroekhangen niet
vergeten. Hieronder staan daarvan de
prijswinnaars vermeld. Tenslotte'het
steppen". Een dertiglal mensen heeft
zich wijwillig een kwartier late,n
afrnatten. Geweldig!
Naast de kinderspelern was er een
officieel gedeelte. De wijkwethouder
Aalt van de Glind, buurtbewoner de
heer Van Diemen, onze voorzitter
Roeli Maertens en het voltallige
bestuw spraken fraaie woorden uit of
hoorden deze aan. Het bestuur kreeg
bij wijze van aandenken van de
afdeling GNL van de gemeente een
boom aangeboden. De toespraken
werden gevolgd door een receptie die
opgeluisterd werd door de zanger Ton
van Zevenberge'n. Een drankje en e€n
hapje werden genuttigd. Het optreden
was van een dusdanig muzikaal
gehalte dat bij sommige mensen zelfs
de voetjes van de vloer kwamen.

Winnaar ballonnenwedstrijd:
Bram Kolvoort, vindplaats ballon:
Teuven, Voeren, België.

De beste tekenaars:
0-7 jaar.
Lisanne Sevat Jachtlaan 25
Marije Huijsman Schuttersweg 117

7-12 jaar.
Marjolein v/d Krak Soerenseweg 90
Myrthe Kuiper Badhuisweg 82b

De beste spiikerbroekhangers:
Rick Vermeer Merctriuslaan 9,

1.35.35 minuut
Vincent Bakker Mercuriuslaan l l,

1.19.31minuut
Myrthe Kuiper Badhuisweg 82b,

0.52.59 minuut

Wim Nijenkamp
Jubileumcommissier .i
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