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Bestuur van de \tijkraad

Dhr. H. Kerkdijk, Sumahalaan 25,
7314 CL,tel.522 42 08,
interim voorzitter

Mw. D. Aalders, Soerenseweg 55,
7314 lÊ,tel. 355 26 08, secretaris

Mw. P. Kuike,n, Gunninglaan 1,
7314 NA, tel.355 95 43,
penningneester

Mw. W. Allersma, Gardenierslaan
16,7314 CW, tel. 57605 36,2e
voorzitter

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

Dhr. H. Nijdeken, Huyge,nslaan 43,
7314LV,tel. 355 36 00

kandidaat-bestuurslid :

Mw. M. van Lieshout, Huygens-
laan 46, 7314 LV, tel 355 0705

Ledenadministratie:
Gunninglaan l,7314 NA

Í'inanciële bijdragen kunnen
worden gestort op Postbanknlrmmer
254504 ten name van Voeniging De
Sprengen, Apeldoorn

De Buitenlijn:
tel.0800 - 5802222

Politie Stadsdeel Noord-lVest:
tel.0900-8844
Spreekuur wijkagent: iedere
dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur.

lVijknieunn is gunaakt door:
Debbie Aalders, lffineke Allersma,
Stsje Kuiken e,n Dick de Rord.
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Steunpuntleden

Steunpuntleden zijn het eerste
aanspreekpunt bij vragen en opmerkingen
met betrekking tot de eigen omgeving.

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

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

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

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

DhÍ. N.T. van Hrpen, Amphion 60,
7314 AV,tel. 52219 43

Dlu. 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 Kerkvmrt, Mercuriuslaan
351602, 73 14 K& tel. 355 22 53

Mw. A. ter Maten, Poolsterstraat 9,
7314KL,tel. 355 54 17

DhÍ. H. Messchendorp, Soerenseweg 74,
7314 JG, t€I. 355 19 09

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

DhÍ. W. Nijenkamp, Toermalijnstraat 21,
7314ID, tel. 355 54 58

DhÍ. W.L Smit, Burg des Tombeplein
73, 7311 AK, tel. 506 22 96

Mw. T. van Swol, Billitonlaan 28,
7314 CP, tel. 521 84 4l

Mw D, Vermeer, Mercuriuslaan 9,
7314 K& tel 355 80 67

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

Internetadres:
http://leden.tref. nV-spreneed
(zonder www!)
e-mail adres: desprengen @tref.nl
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Voorwoord

Het e€rste Wijknieuws van 2001 ligt
voor u. Onze wijk is volop in be-
\ileglng. Er is dus veel te berichten
over de bestaande en de nieuwe
projecten. Wellicht heeft u in de
krant één en ander gelezen over
Orpheus e,n de nieuw- e,n verbouw-
planne,n, over het Walterboscomplex
en de vele berooing die dit teweeg-
brengt, en over de Van Voorthrrysen-
school die een nieuwe bestemming
krijgt. Elders in het Wijknieuws
worden deze projecten nader
toegelicht.

Eind oktober 2000 heeft onze vmige
voorzitter mewouw R Maertens-
Krooi, bij velen beter bekend als
Roeli, haar voorzittershamer
neergelegd. Eind januari 2001 heeft
Roeli haar bestuurslidmaatschap
opgezegd. Elders in het Wijknieuws
leest u hierover meer. Tevens hebben
de bestuursleden mevrouw Wineke
Allersma en mewouw Pytsje Kuiken
te kennen gegeven hun werkzaam-
hede,n na respectievelijk zes en zeven
jaar te willen beëindigen.
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Als bestuur vinden we het jammo
dat genoemde leden stoppen of al
gestopt zijn a wij zullen de kennis
en kunde alsmede de geweldige inzet
van deze bestuursleden node misse,n!
Het Bestuur spreekt haar waardering
uit voor deze bestuursleden die toch
maar vele jaren lang, op wijwillige
basis, opkwamen voor de belangen
van buurtbewoners. Veelal naast eeÍl
drukke baan hebben zij toch altijd
tijd kunnen vinden voor een aantal
wijkraadswerkzaamheden. Vanaf
deze plaats geweldig bedankt!
Inmiddels heeft merirouw Marjan van
Lieshout te ke,nnen gegeven dat zij
zich beschikbaar stelt voor een
bestuursfunctie. Tevens hebben
enkele buurtbewoners te kennen
gegeven ge'Ínteresseerd te zijn in een
bestuursfunctie.
Wij hopen hen voor te kunnen
dragen in de ledenvergadering van
14 mei a.s. in het dienstencenfrum
Spainkbos.

Namens Wijkraad De Sprengen
Henk Kokdijk
voorzitter a.i.

Actualisering bestemmingsplannen Straatspeeldrg

Bij de gemeentelijke begrotings-
besprekinge,n eind vorig jaar hebbe'n
de wijkraden uit westelijk Apeldoorn
er hard voor gestreden om de
kome,nde jaren extra geld uit te
tekken voor het vernieuwen van de
vaak verouderde bestemmings-
plannen. Deze hebben immers al tot
ongewenste situaties geleid. Wlj
hebben hierbij gelukkig de steun van
de gemee,nteraad gekregen en dat
heeft ertoe geleid dat €r met eeÍl
inhaalslag wordt begornen. Als
eerste zal de Indische Buurt worden
aangepakt. Hierop ligt sinds otÍober
2000 een voorbereidingsbesluit
waardoor ongewe,nste ortwil<kelingen
kunnen worden tegengegaan.
Deze inhaalslag betekent de komende
jaren veel extra werk. Van u als
bewoner wagen *tj om u in te zetten
bij dit proces, u bent immers direct
betrokkene. In de bestemmings-
plannen worden de kaders en
randvocwaarde'n van de
bebouwingen vastgelegd, en zijn
derhalve van grote invloed op uw
woonorngeving.

Dit jaar wordt de Nationale Straat-
speeldag gehouden op woensdag
20juni 2001.
Op deze dag gaan in hu hele land
meer dan 2000 shaten dicht voor het
verkeer. Zo kunnen kinderen één
ochtend of middag op staat spelen,
zonder dat ze bang hoeven te zijn
voor hard rijdende auto's. De
straatspeeldag is daardoor een
heerlijk feest en ook in onze buurt
zijn in verschillende shaten bewoners
druk bezig met de feestelijke voor-
bereidingen. Bovendien is het een
prima gelegenheid om de gemeente
op een speelse manier aan te
moedigen om onveilige verkeers-
situaties aan te pakke'n e'n van die
gelege,nheid maakt de wijkaad graag
gebruik. Als u in uw directe
orngeving situaties kent die, vooral
voor kinderen, verkeersonveilig zijn
horen wij dat graag van u.
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het moment van dit schrijven, bekend
geworden dat de Soerenseweg 30 km
zone gaat worden. Deze maatregel
gaat niet op voor de Aquamarijn-
straat in een overleg met een aantal
gemeentelijke diensten, de architect
en de wijkcoórdinator, hebbe,n we
gepleit voor het realiseren van de in-
uitgang aan de Soerenseweg. Dit
heeft er toe geleid dat de gedachten
nu gaan in de richting van een
ingang aan de Soete,nseweg, bestemd
voor de ouders die hun kinderen
brengen en halen, en een ingang aan
de Aquamarijnstraat die bedoeld is
voor de leiding van het kinderdag-
verblijf, peuterspeelzaal en de leiding
van de buitenschoolse opvang. De
auto's van de leiding zullen gepar-
keerd worden op een parkeerplaats
die gerealiseerd gaat worden op het
terrein van de school.
U zult begrijpen dat, als het voor-
noemde ook daadwerkelijk zo
ingevuld gaat worden, er in de
Aquamarijnstraat een behoorlijk
probleem voorkomen wordt.
Ten aanzien van de ingang aan de
Soerurseweg zullen dusdanige
maatregelingen getroffen moeten
worden dat ook daar een minimum
aan overlast gaat ontstaan.
De leden van de werkgroep zullen de
komende onrwikkeling op de voet
volge,n. Tot slot willen wij er op
wijzen dat er, in principe, op
donderdag 3l mei een informatie-
avond zal worde,n belegd waarbij
melrsen van de gemeente uitleg
zullen geven over de laatste
ontwikkelingen. De uitnodiging voor
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deze avond zullen wij tijdig bij u in
de bus doen.

Soerenseweg

De gemeente Apeldoom heeft het
voornemeÍn het deel Soerenseweg
tussen de Jachtlaan e,n Kon.
Lodewijklaan tot 30-km. gebied te
gaan inrichten. in de eerd€r
gepubliceerde verkeerskaart was dit
niet het geval. In het huidige voorstel
blijven de grindbennen aan beide
zijden van de Soerenseweg
gehandhaaftl en krijgen deze elk een
b,reedte van2,60 meter. ln de
grindbermen mag ook in de nieuwe
situatie aan beide zijden worden
geparkeerd.
Op donderdag 3l mei zal er een
bewonersavond worden georgani-
seerd waarin zowel de plannen van
de Soerenseweg alsook de plannen
voor de Van Voorthuysenschool
zulle,n worden toegelicht. Deze
plannen houde,n direct verband met
de toekomstige verkeerssituatie aan
de Badhuisweg en de totale opzet van
de verkeerskaart in onze wijk. Er een
mogelijkheid voor inspraak voor
zowel de wijkraad als de bewoners.
Direct omwonende,n aan de
Soerenserveg, de Aquamarijnstraat ur
een deel van de Topaasstraat krijgen
ee,n individuele uitnodiging voor
genoemde bewonersavond. Als het
uw wijkdeel betreft, noteert u dan
vast deze datum in uw agenda. Wij
attenderen u erop dat u op deze
avond dus inspraak hebt op uw
directe woonomgeving.

Jaarvergadering

Op 14 mei aanstaande willen wij
onzejaarvergadering houden in het
Dienstencentrum Spai'nkbos, Koning
Lodewijklaan 387-a te Apeldoorn. De
zaalis open om 19.45 uur, de
vergadering begint om 20.00 uur.
De uitnodiging voor deze avond treft
u als inlegvel aan in dit lVijknieuws.
Vanzelfsprekend rekenen wij op uw
aller komst.

Afscheid bestuurslid mewouw
Roeli Maertens-Krooi

Na vele jaren van inzet hebben we 19
januari jl. officieel afscheid genomen
van ons bestuurslid Roeli Maertens.
Roeli is betrokken geweest bij de
wijkraad vanaf het allereerste uur, de
oprichting van de vereniging in 1988
en heeft ruim l2Yz jaar veel tijd en
energie gestoken in het werk van
onze wijkaad. De esste tien jaar had
Roeli de functie van secretaris en de
laatste driejaar was ze voorzitter van
onze wijkraad. Het wijkraadswerk
\ilas €r voor Roeli elke dag, een taak
en verantwoordelijkheid die ze altijd
zeer serieus genomen heeft, met
maximale inzet. Het wijkaadswerk is
wijwilligerswerk, maar de tijd die

Roeli erin stak was te vergelijken met
een fulltime baan.
Roeli was betrokken bij veel projec-
te,n waarvan het oparkeren rond de
Rijkskantoren' wel de meest bekende
en ook het langst lopende project is.
Daarnaast deed Roeli ook veel
projecten met barekking tot
verkeer(sveiligheid) en bestemmings-
plannen en één van haar favoriete
projecten osociale veiligheid'.

De bewoners in een wijk zijn de
ervaringsdeskundigen als het gaat om
een probleem in de wijk. Bewoners
maken een wijk tot wat zij is en door
die persoonlijke gebondenheid is het
ook zo belangrijk dat bij grote of
kleine ingrepen in de wijk deze
bewoners betrokken worden bij de
besluitvorming. Een visie waar niet
alleen zij maar ons hele bestuur in
gelooft.

Er is veel gebeurd in de afgelopen
bijna dertien jaar. Behaalde
successen en het soms ook moeten
accepteren als een in haar en onze
ogen terechte noodzaak ofwens niet
lukte. Maar het parkeerregulerings-
systeem rond de Rijkskantoren \ilas er
volgens ons zonder haar tomeloze
inzet niet of niet in deze vonn
gekomen.

Namens het gehele bestuur willen wij
ook via deze weg Roeli nog een keer
hartelijk bedanken voor al haar inzet
in de achter ons liggende jaren en we
wensen haar alle goeds toe voor de
toekomst.



Afscheid steunpuntlid de heer À
van der Heide

Onlangs heeft het bestuur van de
heer A. van der Heide het bericht
ontvangen dat hij terugtreedt als
wijksteunpuntlid, Wij willen van
deze gelegenheid gebruik maken om
de heer Van der Heide hartelijk te
danken voor alles wat hij voor de
wijkraad heeft gedaan, Het feit dat de
heer Van der Heide per zelfde
schrijven zijn opvolger aanmeldde, is
kenmerkend voor de prima wijze
waarop hij met onze organisatie altijd
heeft meegedacht. Van deze plaats
heten wij de heer V/.L. Smit,
wonende aan het Burg. des
Tombeplein 73, telefoon 506 22 96,
dan ook van harte welkom als nieuw
wijksteunpuntlid.

Spreekuur buurtagent

De politie houdt elke dinsdag- en
woensdagmiddag spreekuur in het
teambureau aan de Jachtlaan 193.
Voor de inwoners van onze wijk zal
buurtagent W. Slijkoort iedere
dinsdagmiddag van 15.30 uur tot
16.30 uur beschikbaar zijn.
Naast het spreekuur kunt u ook op
afspraak terecht via telefoonnunmer
0900-8844

Oproep nieuwe bestuurskandidaat

Wederom doen wij e€n oproep vooÍ
belangstellenden om ons bestuur te
versterken.
De wijkraad zetzich in voor de
belangen van alle buurtbewoners en
hierbij is het zeer plezioig als wij dat
met een voltallig bestuur kunne,n
doen. Momenteel is er één vacature
en daarom verzoeken wij een ieder
die belangstelling heeft om ons
bestuur te komen versterken contact
op te nemen met het secretariaat.
Iedere wijkbewoner die de
wijkbelangen een warm hart
toedraagt is van harte welkom om
ear poosje bij ons "in de keuken" te
kijken.
Na een petiode te hebben meegelopen
kunt u altijd nog 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.

Onturikkelingen lValterboccomplex

Zoals bekend is er veel verzet tegen
de nieuwbouwplannen van de
Rijksgebouwen Dienst op het
lValterboscomplex. De omwonenden
en anderen die begaan zijn met de
wijk hebben m.n. grote moeite met de
60 meter hoge torens die op het
complex worden gebouwd, althans
als de plannen doorgaan.

Heel graag zouden we met positief
nieuws komen, maar helaas "de

Speelplaats Koning Lodewij klaan

Rondom deze speelplaats zijn in de
loop van de tijd enige knelpuntur
ontstaan, waaronder zwerfuuil, een
kaal getrapt veld en een dreigende
hangplek. De werkgroep die zich
hiermee bezig houdt is met de
volgende oplossingen gekomen:
- het huidige trapveldje wordt

opnieuw ingezaaid
- de doelpalen worden verplaatst naar

de noordkant en voorzien van
doelnetten,

- de picknicktafel wordt eveÍleens oíp
deze plek neergezet.

Er is gekozen voor een wisselsysteem
waarbij met regelmaat de attributen
verplaatst zullen worden van de
noordkant naar de zuidkant van de
Koning Lodewijklaan en vice versa
zodat de grasmat zich telkenmale kan
herstellen.

De omwonenden zijn door middel
van een gezamenlijke b,rief van
wijkraad De Sprengen en wijkraad
De Naald op de hoogte gebracht.

Asielzoekerscentra

Op het moment dat u dit leest zijn de
buurtbewoners rond de Boszichtlaan
door het Centraal Orgaan Asiel-
zoekerscentra (COA) geïnformeerd
en hebben zij een uitnodiging
gekregen om het betreffende pand
aan de Boszichtlaan te kunnen
bezoeken.

Volgens de planning zullen eind
april veertig alleenstaande
minderjarige asielzoekers tot 14 jaar
(AMA's) in dit pand gehuisvest
worden met een permanente bege-
leiding. De uitgenodigde asielzoekers
die nu gebruik maken van deze
voorziening, zullen in de komende
maanden elders gehuisvest worden.
Onze wijkraad heeft zitting in de
begeleidingscommissie. Deze
commissie bestaat verder uit
afgevaardigden van de gemeente,
wijkaden De Parken en De Naald,
de Stichting Wisselwerk, de politie
en het COA.
De contactpersoon van de
begeleidingscommissie is Helga Vos,
medewerkster van het COA. Zij is
tijdens kantoorure,n bereikbaar onder
telefoonnummet (055) 577 99 00.

Van Voorthuysenschool

In de vorige uitgave van het
Wijknieuws hebt u reeds het een en
ander kunnen lezen omtrent de
verandering van de bestemming van
de van Voorthuysenschool.
De plannen die in voorbereiding zijn
zullen door een inmiddels
geformeerde projectgroep kitisch
gevolgd worden Deze groep mensen
bestaat uit twee buurtbewoners, twe€
wijksteunpuntleden, een kandidaat
bestuurslid en Henk Kerkdijk als
bestuurslid die tevens als aanspreek-
punt fungeert
Er lagen/liggen plannen om de
inluitgang te realiseren aan de
Aquamarijnstraat. Inmiddels is, op



baart ons de nodige zorg.ZÁra de
parkeergarage Beekpark in geb,ruik
wordt ge,nomen zullen de parkeer-
plaatse,n in de directe omgwing
worden opgeheven. De plaatsen voor
vergunninghouders komen in de
parkeergarage. ln verband met het
dichtbij gelegen uitgaansgebied, het
Caterplein, wordt eeÍl uitbreiding van
de vergunningsuren tijdens de
uitgaansavonden ovawogen.

Indische Buurt

Het rijk heeft de nota "Belvedàe", de
provincie Gelderland de nota
"Belvoir" en de gerneente Apeldoorn
werkt hard aan een nota "Bellevue".
Al deze nota's hebben tot doel
cultuurhistonische waarden eeÍl
essentiële plaats te geven in het
architestuur- en welstandsbeleid. De
gemeente wil hiermee voor het
gehele grondgebied van Apeldoorn
een visie ontwikkele,n en kwaliteiten
zichtbaar makeÍl van zowel de
bebouwde omgeving als de o'pe,nbare
ruimte. Architectuur en welstand
worden immers soms geheel verschil-
lend gervaardeerd en bekeken door
burgers, bestuurders e,n vakmensen.
In het kader van dit "Bellevud'-
project is de Indische Buurt
aangewezen als zogenaamd
'pilotproject'. De Indische Buurt is
deels gelegen binnen het werkgebied
8

van onze wijkraad en deels gelege,n
binnen het werkgebied van wijkraad
'De Naald'. In dit project, \raaÍin
verschille,nde werkgroepe,n zich
concentreren op een bepaald the,ma,
is wijkraad'De Sprengen'
vertegenwoordigd in de werkgroep
'ocultuurhistorie".

Reden waarom de Indische Buurt is
aangewezen als 'piloproject' is
onder meer omdat de gemeente
voornem€Írs is de Indische Buurt aan
te wijzen tot gemeentelijk beschermd
stadsgezicht. De Indische Buurt
wordt globaal begrensd door de
Loolaan, de Koning Lodewijklaan, de
Badhuisweg e,n de Spre,ngenweg. De
gemeente vindt de Indische Buurt om
haar cultuurhistorische en
architectonische kwaliteiten
waardevol; door de aanwijzing tot
beschermd stadsgezicht hmne,n'ile
karakteristieken van deze wijk b€-
houden worden voor de toekomst.
Ter bescherming van zo'n gerneen-
telijk stadsgezicht stelt de
gemeenteraad een architectuur- en
welstandsbeleid vast €n tevens een
nieuw bestemmingsplan, waarin
onder meer de te beschermen
waarden van het gebied zijn
opgeNrom€n.
Om de behokken bewoners te
informeren over het voornernen tot
deze aarwijzing is er op donderdag
l0 mei as. e€n biieenkomst door de
gfiieente georganiseerd in Orpheus.
Een ieder die hiervoor in aanmerking
komt zal inmiddels schrifteliik zijn
uitgenodigd door de gernee,nte.

torens staan nog steeds recht
overeind".

Tussen de wijkaad, de vereniging
Walterbos (een vereniging van
bezorgde en boze buurtbewoners) en
de heer Van Meurs (gemachtigd door
ruim 400 aanwonende,n) wordt nauw
samengewerkt.
De Wijkraad is tevens vertegen-
woordigd in de begeleidingsgroep
waar met de rijksgebouwendienst, de
belastingdienst en de gemeente o.a.
de bouwactiviteiten, de veiligheid
rond het complex tijdats de bouw en
de planning wo'rden besproken.

De wijkraad en de heer van Meurs
hebben de gemeenteraad schriftelijk
verzocht een voorbereidingsbesluit te
nem€n voorafgaand aan een nieuw
besterrmingsplan getoetst aan de
hede,ndaagse noÍrnen en eisen voor
het gebied waar de rijksgebouwen-
dienst haar bouwplannen wil
realiseren. Wij vinden dit voor de
hand liggend omdat nog steeds eeÍl
filosofie wordt gehanteerd die ten
grondslag li6 aan een in 1963
vastgesteld en nog vigoend
bestemmingsplan namelijk "de
filosofie van een compacte

bebouwing in een parkachtige
omgeving".
De huidige gemeentoaad deelt deze
filosofie en is van mening dat het ook
in een nieuw bestemmingsplm zal
wmden gehanteerd waarbij het nog
zeer de waag is of het wenselijk is de
hoogte substantieel terug te brengen.
Met deze uitspraak werden we
opnieuw gedwongen de be,zwaren-
procedure in te gaan. Goed
voorbereid hebben we vervolgens
bewaar aangetekend bij de onaflran-
kelijke bezwarencommissie.
Ondanks de goede voorbereiding en
presentatie van de bezwaarschrifteir
kwam de commissie helaas tot de
conclusie dat het bestreden besluit op
juiste gronden is genome,n en dat de
bezware,n dus ongegrond zijn waarna
zij op 6 dece,mber de gemeenteraad
adviseerde het bestreden besluit te
handhaven. Opnieuw teleurstelling in
de Walterbosbuurt, maar geen reden
om op te geveÍr. Inmiddels heeft de
wijkraad hierover bezwaar
aangetekend bij de rechtbank in
Zutphen. De uitnodiging voor de
zittngwachten wij af.

Op 1l januari werd de buurt
uitgenodigd door de Rijksgebouwen-
dienst om ge'ínformeetd te worden
over de stand van zaken befieffende
de bouwactiviteiten en planning. Er
was veel belangstelling waaruit de
grote behokkenheid blijkt. Als
winstpunten kunne,n worden gemeld:
het met l0 meter vedagen van de
torens, het vedagen van de plint tot
het maaiveld en een waterpaÍtij met



gloen in plaats van eeÍr parkeer-
terrein.
Op 26 januari heeft de welstands-
cmmissie tijdens een ope,nbare
zittnghet plan beoordeeld. De
wijkraad, de heer Van Meurs en
omwonenden waren daarbij
aanwezig. Voorafgaand aan de
zittngwerd door de wijkraad en de
heer Van Meurs een schriftelijk
verzoek ingediend waarin aandacht
werd gewaagd voor de 60 meter hoge
tmens in relatie tot de omliggende
bebouwing. Tijdens de zitting werd
dit aspect nog eens doc de
bezwaarden mondeling aan de
commissie toegelicht. Helaas mocht
dit alles niet baten. De cmrmissie
vindt het geheel uitstekend passe,n in
het 40 jaar geleden opgestelde
coÍrc€pt en zal volgens de
deskundigen oen meenvaarde voor
het complo< betekenen. Opmerkelijke
uitspraak van de conmissie was dat "
de tweede toren die over enkelejaren
zal worden gebouwd voor wat betreft
de hoogte per definitie niet hoeft te
corresponder€,lr met de andere
tor€,nt'.

Binnenkort zal de aanwaag vom de
bouwvergunning ingediend worden,
deze zal door de Gemeente
ongetwijfeld positief beoordeeld
worde,n. Over de bezwarenprocedure,
die vervolgens gaat lope,n, zullen wij
u in het volgende rWijknieuws
berichten.

Ontwikkelingen Orphew

Ogenschijnlijk leek het evm stil te
zijn rond de nieuw- en verbouw-
plannen van Orpheus, maar 'achter
de toneelgordijnen' is er hard aan
gewerkt. Eár reden is de toch wel
fons hogere koste,n van de plannen
dan aanvankeliik was berekend.
Maar in de raadscommissie-
vergadering van 13 maart jl. heeft de
gemeente Orpheus het groene licht
gegeve,n om door te gaan met de
plannen die er nu liggen. Op 20
maart jl. heeft er eeÍr bewon€rsavond
plaats gevonde,n waarin de directe
omwo'nenden van Orpheus
ge'hformeerd zijn over de huidige
stand van zaken. De directie van
Orpheus wilde helaas nog geen
tekeningen laten zien van hoe het er
dan allerraal echt uit zou m@teÍl
komen tezien. Dit omdat er volgens
haar mogelijk nog veranderingen
worden aangeb'racht in het plan van
het nieuwe uiterlijk van Orpheus.
Jammer, maar we moeten allemaal
dus nog even geduld hebben. Wel
waren er een tweetal maquettes
beschikbaar oÍn een goede indruk te
krijgen van de planne,n vom het
totale gebouw €ri van de nieuw te
bouwen groteraal. En eerlijk gezegd,
het ziet er veelbelovend uit.

Een belangrijk aspect bij de totale
planne,n blijft uitaaard de parkeer-
problematiek. Volgens de huidige
inzichten en plannen blijft het
achterterrein de plek voor de
parkeervoorziening. Het plan zoals
het er nu ligt betreft een drietal
parkeerlagen onder de grond en één
parkeerlaag bovengronds, met elk
een capaciteit van 120 parkeer-
plaatsen. ln totaal hierrnee een
capaciteit van 480 parkeerplaatsen.
Dit zijn 100 parkeerplaatsen minder
dan in het vorige plan. Als re.dor
hiervoor wordt aangegeven dat op
basis van huidige onderzoeks-
gegev€Íls e,Ír met inzet van een deel
van de capaciteit van de
Beekparkgarage dit voldoende
waarbcg zal bieden voor zowel de
theaterbezoeker als ook vou de
buurt. Tevens wordt door Orpheus
aangègeven dat het realiseren van
parkeervoorzieningen onder de
uitbreiding aan de achterzijde
vanwege de vele technische voor-
zieningen financieel niet haalbaar
geacht wordt. De realiteit met deze
informatie wordt dat de beperkingen
van het achterterrein in belangriike
mate bepalend lijken tezijn voor het
aantal parkeerplaatsen. De wijlcraad
blijft, op basis van eerdere berekenin-
genz$ghouden over deze aantallen.
Mede in dit verband hebben wij ook
aandacht gewaagd voor een
zorgvuldige aanpak en inrichting van
het achterterrein die eeÍl groene €,n
parkachtige uitstraling moet krijgen.
Dit is geen eenvoudige opgave als
men zich realiseert dat de bomen op

het huidige middenterrein door de
bouw van de parkeergarage niet
gehandhaafd kunnen blijven. Van de
in totaal huidige 57 bomen bliiven er
als gevolg van de uitbreiding én de
parkeergarage 23 bomen staan. Dit
zullen, volgens infonnatie, wel de
oudste €n meest waardevolle bomen
zijn langs de rand van het terrein.
Door de g€meente is de toezegging
gedaan dat de wijkraad betrokken zal
worden bij de plannen voor deze
terreininrichting.
Het is duidelijk, Orpheus blijft op de
agenda en wordt vervolgd.

f, esfsmmingsplan Beekpark

Regelmatig wordt de wijkraad
geÍnformeerd over de voortgang van
de bouwplannen in het Beekpark. Dit
gebeurt, sarne,n met de wijkraden
Cennum e,n Orden, in de toetsgroep
Beekpark. De aandacht van onze
wijkraad richt zich voornamelijk op
het gebied van de voormalige
bnandweerlocatie binnen ons
gre,nsgebied, waar een appartemen-
tencomplex en stadsvilla's worden
gebouwd. De stadsvilla's zullen hun
adres krijgen aan de Sprengenweg,
voor het appartem€,ntencomplex is
nog ge€n straatnaam bedacht.
Suggesties kunt u schriftelijk door-
geven aan het secretariaat van de
wijlraad. In de toetsgroep worden
onderwerpen besproken als inrichting
openbare ruimte, ontwerp van het
park e,n verkeerscirculatie. Met name
dit laatste en de daaraan verwante
invoering van parkeerregulering


