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WIJKRAAD DE SPRENGEN

lnhoud van wijknieuws oktober 2001

Bestuursleden

:

25
M.van Lieshout Huygenslaan 46
Soerenseweg 55
D. Aalders

H.Kerkdijk (voorzitter) Sumatralaan

o Voorwoord

o Orpheus
. De Rotonde
o Bestemmingsplannen lndische buurt
. Soerenseweg
. WijkplatÍorm Noord - Wesl
. Van Voorthuysenschool
r Verkeerskaart
o Straatspeeldag
o Zorgloket
. Diftar in de wijk
o Mogen wij u voorstellen ( nieuwe leden )
. Nieuwbouw en renovatie Walterboscomplex
. Steunpuntleden info
. Glascontainer
. Onkruid en bladverwijderen
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Steunpuntleden:
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7314 PH

3557978
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35541 09
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7312Hï

35541 09

Dhr. J.W.A. CornelissenTopaasstraat 1 2
Mw. J. de Geus
Dhr.N.T. van

Harpen

Sumatralaan 39

73't4 JN

Amphion 60

7314 AV

5221943

Topaasstraat 14

7314 HT

3555862

7314 JW

3557736

Dhr. J. van der

Horst

Dhr. B. van der

Kamp Zandloperweg 23

Mw. J. van

Kempen

Mercuriuslaan 35/610

7314 KR

Poolsterstraat 9

7314 KE

355541 7

Dhr. H. Messchendorp Soerenseweg 74

7314 JG

3551 909

Dhr. C. Mtiller

7314 CW

5223982

7314 JD

3555458

Dhr. W.L. Smit

Burg.d.Tombeplein 73 7311 AK

5062296

Mw. T. Van Swol

Billitonlaan 28

7314 CP

5218441

Mw. D. Vermeer

Mercuriuslaan 9

7314 KR

3558067

Mw. A. ter Maten

Gardenierslaan 2

Dhr.W.Nijenkamp Toermalijnslraal2l

Deze uitgave van het Wijknieuws staat bol van de informatie over zaken
die te maken hebben met uw buurt, uw woonomgeving etc.
Wij willen u o.a. laten weten hoe het ervoor staat met het
Walterboscomplex, hoe de straatspeeldag is verlopen en welke zaken er
rondom Orpheus spelen.Tevens kunt u lezen hoe het met DiÍtar is gesteld
en wat de laatste ontwikkelingen van de verkeerskaart zijn.
Er is ook nieuws aangaande het bestuur van de Wijkraad.
Zoals reeds gemeld in het vorige Wijknieuw heeÍt het Bestuur in de
jaarvergadering van aÍgelopen meiaÍscheid genomen van Pytsje Kuiken
en Wineke Allersma.
ln diezelÍde vergadering is Marjan van Lieshout benoemd als bestuurslid.
Zij stelt zich verderop in dit Wijknieuws aan u voor. Evenals twee
buurtbewoners die inmiddels vanaÍ juli meedraaien als aspirant lid. Eén
van hen is bereid gevonden het penningmeesterschap waar te nemen.
ln juni kregen wij het bericht dat Perry van Gerwen zijn bestuursfunctie niet
meer kon combineren met zijn werk. ln de vergadering van juli heeÍt het
Bestuur oÍÍicieel aÍscheid van Perry genomen
Het bestuur kijkt terug op een enerverend jaar. Een jaar met een aantal
bestuurswisselingen, waardoor de werkdruk voor het zittend bestuur groot
is. Plannen voor de komende jaren zijn er echter genoeg. Om al die
plannen op te kunnen pakken willen wij graag meer buurtbewoners
betrekken bij de begeleiding en uitvoering van diverse soorten
werkzaamheden. lmmers vele handen maken licht werk.

Henk Kerkdijk
Voorzitter a.i.

Wie komt ons bestuur versterken?
Wij verzoeken een ieder die belangstelling heeÍt om ons bestuur te
versterken contact op te nemen met de Wijkraad. ledere wijkbewoner die
de wijkbelangen een warm hart toedraagt is van harte welkom om geheel
vrijblijvend nader kennis te maken met ons bestuurswerk. Na die periode
kunt u besluiten om u al dan niet kandidaat te stellen.
lndien u interesse hebt of nadere informatie wenst, belt u dan gerust naar
een van de bestuursleden.

Politieteam Noord West, bureau Jachtlaan 193
Ter ere van deze nieuwe locatie heeÍt het politieteam Noord-West op 13
oktober hier een bijzonder feestelijk Open Huis gehouden. Veel
wijkbewoners hebben genoten van de uiteenlopende activiteiten, de
diverse politiedemonstraties en inÍormele sÍeer. Een leuke manier om met
dit bureau kennis te maken.
De politie houdt elke dinsdag- en woensdagmiddag spreekuur in het
teambureau aan de Jachtlaan 193.
Voor de inwoners van onze wijk zal buurtagent Willem Slijkoort iedere
dinsdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur beschikbaar zijn.
Naast het spreekuur kunt u ook op afspraak terecht via teleÍoonummer
0900

-

8844

Orpheus
Op 4 oktober j.l. is het bestemmingsplan m.b.t. de uitbreiding van Orpheus
besproken in de gemeenteraad. De wijkraad heeÍt van de mogelijkheid
gebruik gemaakt nogmaals aandacht te vragen voor diverse
aangelegenheden die problemen in de directe omgeving kunnen
veroorzaken.

Parkeren tijdens de bouw
Als de procedure verloopt conÍorm de verwachting dan zal de bouw in
maart 2002 van start gaan.
Er zal dan geen gebruik meer kunnen worden gemaakt van het huidige
parkeerterrein waar de nieuwe parkeergarage wordt gebouwd. U kunt zich

Onkruidverwijdering.
Het beschikbare budget voor het verwijderen van onkruid op voetpaden is
slechts toereikend om één borstelbeurt per seizoen uit te voeren. Ondanks
de individuele schoonmaak acties van buurtbewoners bereiken ons veel
klachten over het groen op de voetpaden. De wijkraad is van mening dat
de frequentie moet worden opgevoerd naar twee oÍ drie borstelbeurten per
seizoen omdat anders na enkele jaren er een enorme achterstand zal
ontstaan in de onderhoudsstaat van de voetpaden en dan de benodigde
middelen om dit te herstellen niet beschikbaar zullen zijn- De wijkraad vindt
eveneens dat gelden die nu besteed worden aan experimenten op het
gebied van onkruidbestrijding, die reeds in andere steden zijn gedaan,
beter aan een extra borstelbeurt kunnen worden besteed.

Bladslag.
De laan met bomen en struiken proberen door hun prachtige kleuren de
bewoners vrolijk te stemmen en meestal lukt dat ook. Bij de
groenvoorzieningen zijn ze al weer bezig de actie "bladslag" voor te
bereiden, waarbij met groot materieelde bladeren uit de straten wordt
verwijderd. Hiervoor wordt ook medewerking van de bewonèrs gevraagd.
Wij kunnen het "gemeente blad" uit de tuin en van het voetpad zoveel
mogelijk verzamelen en bij de boom oÍ stuik op een hoop gooien. De
wijkraad heeft gevraagd om tijdelijk bladcontainers te plaatsen daar waar
veel blad wordt verzameld maar dat ziet de gemeente niet zitten. Men
denkt dat er ook ander aÍval in gegooid wordt maar dat hoeÍt natuurlijk niet
zo te zijn. Het zou eveneens een aanzet naar het DiÍtarsysteem kunnen
zijn want het "gemeenteblad" dat nu nog in de groencontainer wordt
gedaan zal volgend jaar een ander aÍvoertraject krijgen. Dit geldt
overigens ook voor het groen dat door de bewoners tussen de stoeptegels
wordt verwijderd.
Wijvragen de bewoners in de wijk ook hun medewerking te verlenen
wateroverlast te voorkomen. Dit kan door regelmatig het blad voor de
instroom van de straatkolken weg te halen waardoor bovendien de
toegang tot uw woning bereikbaar blijÍt.

Glascontainer
Door de aanleg van de rotonde is de ondergrondse glascontainer
verplaatst in de richting Planetenlaan. Omdat de capaciteit van de
glascontainer te klein is hebben wij de Dienst MMO van de Gemeeente
hierop herhaaldelijk gewezen en verzocht een grotere container te
plaatsen hetgeen technisch vrij eenvoudig kan. Hier is tot op heden nog
geen gehoor aan gegeven. Dus nog even aÍwachten.
Wegen

Voor wat betreÍt de werkzaamheden aan de wegen in onze wijk zal dit jaar
nog het volgende gebeuren:
De Jachtlaan: bij de uitrit van de zijwegen bevinden zich diepe gaten. De
gaten worden gedicht en er zullen geleideblokken worden aangebracht.
De Jacob Catslaan: het voetpad, grenzend aan de percelen, wordt geheel
voorzien van tegels.
Gardenierslaan. Billitonlaan: herstel tegelwerk voetpaden.
Kon.Lodewiiklaan. Badhuisweq: herstel tegelwerk kruispunt.
Venuslaan: herstel tegelwerk voetpad.
Sprenoenweo en Hoooakkerlaan: herstel tegelwerk voetpad.
Sterrenlaan: gedeeltelijk herstel tegelwerk en rioleringswerkzaamheden.

Gebreken aan wegen en voetpaden worden dikwijls door de bewoners
gemeld aan de wijkraad. Wij vinden dit een goede zaak, wij hebben
regelmatig contact met de betrefÍende aÍdelingen van de gemeente en zijn
daardoor in de gelegenheid prioriteiten te stellen m.b.t. de uitvoerende
taken. Daarnaast heeft onze werkgroep sociale veiligheid een belangrijke
bijdrage geleverd aan dit civieltechnisch onderdeel.

indenken waar er dan wel wordt geparkeerd, vooral als dat gratis is. De

enige manier om hier iets aan te doen is door middelvan parkeerregulatie.
Het systeem van vergunning parkeren is alop diverse plaatsen in

Apeldoorn ingevoerd en het is een succesvolle manier gebleken om
parkeeroverlast tegen te gaan. De voordelen overtreÍÍen ruimschoots de
nadelen. De wijkraad heeÍt gevraagd om de procedure voor de invoering
van vergunning parkeren nog dit jaar op te pakken, zodat parkeeroverlast
voor wijkbewoners zoveel mogelijk kan worden beperkt. De procedure
houdt in dat de gemeente pas vergunning parkeren invoert nadat uit
overleg met de bewoners (via een enquête) is gebleken dat de bewoners
dat ook wensen. De aÍdeling Mobiliteit van de gemeente heeÍt positieÍ
gereageerd op ons verzoek en zal proberen om de enquête in november
2001 brj de desbetrefÍende bewoners te laten bezorgen. Het betreft het
gebied zoals op het bijgaande kaartie is aangegeven. Zelfs als de planning
zonder enige vertraging verloopt zal het vergunningparkeren pas in
september 2002 van kracht kunnen zijn. Wij realiseren ons dat het voor de
hand ligt dat er in de eerste helÍt van 2002 parkeeroverlast in de omgeving
van Orpheus zal worden veroorzaakt.
Het is mogelijk dat een meerderheid van bewoners van bepaalde straten
niet kiest voor vergunningparkeren. Wanneer dit op een later tijdstip toch
wenselijk wordt geacht zal de invoering mogelijk enige tijd op zich laten
wachten.

Parkeren na de bouw
Het zaldruk worden bij Orpheus. Het aantal beschikbare parkeerplaatsen
in de nieuwe parkeergarage is 480 en op basis van onderzoek kan
verwacht worden dat er meer dan 100 keer aanvullende
parkeergelegenheid nodig is. Een goed doorverwijzingsysteem naar vrije

parkeerplaatsen zal parkeerproblemen verminderen, evenals het van te
voren op het theaterkaartje aangeven waar de bezoeker kan parkeren,
zoals de directie van Orpheus voornemens is te doen.

lnrichting openbare ruimte.

Steunpuntlid, iets voor u ?

Aan de wijkraad is toegezegd dat zij betrokken zullen worden bij de
plannen voor de inrichting van de openbare ruimte rondom Orpheus en wij
zullen u hierover berichten zodra wij nadere informatie hebben.
Ter compensatie van de bomen die gekapt moeten worden, zullen er in de
directe omgeving vijf bomen met een stamomtrek van tenminste 100 cm
en negen bomen met een stamomtrek van 35 tot 40 cm gemeten op een
hoogte van 1 1/z meter worden herplant. Het inrijden van een
parkeergarage kost relatief veeltijd, íilevorming bij de ingang van een
parkeergarage is een veelvoorkomend probleem.
Het is belangrijk dat er voldoende 'opstellengte' komt op het eigen terrein.
Een andere standplaats voor taxi's dan de uitstapplaats voor de (vele)
bezoekersbussen lijkt ons wenselijk.

De wijkraad heeft tot taak de belangen van de individuele burgers,
instellingen en bedrijven naar de Gemeente te behartigen. Dat kunnen
belangen zijn op allerlei terreinen, zoals woningbouw,welzijn,
onderwijs,milieu en culluur. De Gemeente betrekt de Wijkraad bijde
ontwikkeling van de wijk.

Begeleidingsgroep tijdens de bouw

De individuele bewoner kan zich uiteraard tot een van de bestuursleden
wenden, wanneer hij I zij iets signaleert dat de aandacht van de Wijkraad
vereist. Dikwijls zal dat er toch bij blijven, temeer daar vele bewoners niet
precies weten hoe de wijkraad werkt en welke contacten er naar de
Gemeente zijn.
Om toch snel op de hoogte te zijn van eventuele problemen binnen de wijk
is het instituut "steunpuntlid" ingesteld. De steunpuntleden zijn voor de
individuele bewoners het eerste aanspreekpunt bij vragen en opmerkingen
met betrekking tot de eigen omgeving. De steunpuntleden zullen in het
algemeen goed geïnformeerd zijn over de lopende zaken in de wij en uw
buurt. Zij kunnen dus eventueel snel contacten leggen waardoor er op het
juiste niveau aandacht aan het betreÍÍende onderwerp kan worden
besteed.
De taak van de steunpuntleden is niet vrijblijvend: zij vormen een
essentieel onderdeel in de communicatie tussen de bewoners enerzijds en
de Wijkraad anderzijds.
Benoemd tot steunpuntlid kunnen diegene worden die inwoner van de wijk
zijn en geen functie hebben in de Gemeentepolitiek of
Gemeenteambtenaar zijn.
Benoeming vindt plaats door het bestuur van de Wijkraad voor een periode
van 3 jaar. Herbenoeming kan na 3 jaar plaatsvinden. De Wijkraad
vergadert tenminste 2 maal per jaar met de steunpuntleden over de stand
van zaken en de te verwachten activiteiten.

Het is voor de wijkraad van belang dat zij juist tijdens de bouw de
wijkbewoners kan inÍormeren. Het gaat dan om inÍormatieverstrekking aan
omwonenden:
over de voortgang van de bouwactiviteiten met name op het

-

achterterrein
over het herinrichtingsplan en de uitvoering m.b.t. de handhaving van
het groene karakter in het plangebied
over de aÍwikkeling en regulering van het bouwverkeer tijdens de
bouw.

Met een dergelijke werkwijze bij de nieuwbouw heeÍt de wijkraad goede
ervaringen en wij betreuren het dat er vanuit de gemeente geen
voornemen is om dit te bewerkstelligen.
Tot zo ver de stand van zaken rondom Orpheus.

De "rotonde" op de vijfsprong Schutttersweg / Planetenlaan
Al vele jaren heeÍt de wijkraad aan de gemeente gevraagd om aanpassing
van de vijfsprong, Schuttersweg/Planetenlaan/Jacob
Catslaan/Bilderdijklaan. Deze kruising wordt als gevaarlijk en verwarrend

De Wijkraad brengt de bewoners regelmatig op de hoogte van de lopende
onderzoeken, projecten, bouwactiviteiten en van de activiteiten van de
verschillende werkgroepen die ingesteld zijn om projecten te begeleiden oÍ
problemen op te lossen. Dit gebeurt door het uitgeven van het
"Wijknieuws" , door bewoners bijeenkomsten te organiseren en door
regelmatig conlact te houden met de media.

Steunpuntledenvergadering d.d.

I

oktober 2001

Onlangs heeít wederom een steunpuntleden-vergadering plaatsgevonden.
De steunpuntleden hebben kennis kunnen maken met een tweetal nieuwe
kandidaat-bestuursleden, te weten Enno Deubel en Ger Luijten. Daarnaast
hebben zij kennis kunnen maken met de nieuwe voorzitter van de
steunpuntledenvergadering omdat Perry van Gerwen enige tijd geleden
de wijkraad heeft verlaten. Perry, ook namens deze vergadering alsnog
bedankt voor je inzefl
Ama WesterhoÍ heeÍt laten weten niet meer beschikbaar te zijn voor het
wijksteunpuntlidmaatschap Alma, bedankt voor je betrokkenheid en inzet.
Tijdens de vergadering waarin een aantal lopende zaken aan de orde zijn
geweest waarover u elders in dit Wijknieuws kunt lezen is uitgebreid
stilgestaan bij de rolen werkwijze van de steunpuntleden. Vanuit de
wijksteunpuntleden werd het idee van de wijkraad om een meer actieve rol
te vervullen binnen de wijk positief ontvangen. Praktisch gezien leven er
ideeën om wat meer te gaan werken met "werk" oÍ "begeleidingsgroepen"
die zich bezig houden met belangrijke ontwikkelingen/projecten in de
directe omgeving van het wijksteunpuntlid. Samen met een lid van de
wijkraad wordt diegene een aanspreek/coórdinatie punt als het gaat om
het volgen van de ontwikkelingen en wensen die er zijn. U kunt hierbij
bijvoorbeeld denken aan een nieuwbouwproject in de wijk oí een
verandering van bestemming van een gebouw. Samen zo'n "project" in
goede banen leiden heeÍt als voordeel dat we er met elkaar direct bij zijn
betrokken en de wensen van de directe buurtbewoners in een vroegtijdig
stadium kunnen worden meegenomen, waardoor de kans dat het gevoel
ontstaat achter de Íeiten aan te lopen voor alle partijen geringer wordt.
Duidelijk mag zijn dat dit van alle betrokkenen een andere inzet vraagt.
Binnen de vergadering is aÍgesproken dat de wijkraad met een voorstel zal
komen in de volgende vergadering. Deze staat gepland op 11 maart 2002.
Hebt u hier ook ideeën over dan hoor ik deze graag ruim voor die tijd van
u. Elders in dit Wijknieuws staat beschreven wat het wijksteunpuntlidmaatschap inhoudt.
Als u zich aangesproken voelt en ook iets in deze richting wil doen neem
contact op. Er zijn nog in verschillende delen van de wijk steunpuntleden
nodig.

Marjan van Lieshout

ervaren. Wij zijn zeer verheugd dat er nu een eivormige rotonde is
gerealiseerd.
Door de instemming van de gezamenlijke wijkraden van Noord-West is dit
mogelijk gemaakt.
ln het midden van deze rotonde kan, ondanks de riolering, nog plaats
gevonden worden voor de boom die wijkraad De Sprengen ter ere van
haar 1 2 1/z jarig bestaan heeft gekregen van de aídeling Groen van de
gemeente.
Deze aÍdeling heeft hiervoor een hele mooie plataan gereserveerd met
een stamdoorsnede van ca. 20 centimeter.
Het resultaat van dit'werk in uitvoering'zal een mooie, groene toevoeging
zijn aan onze wijk.
De veiligheid van deze "rotonde"zal in de komende periode nauwlettend
worden gevolgd.

Actualisering Bestemmingsplannen lndische buurt
Met de herziening van het bestemmingsplan van de lndische Buurt gaat
het erom dat het plan geen juridische bouwmogelijkheden creëert die het
karakter van deze wijk aantasten. Hiermee wordt o.a. bedoeld dat
ongewenste verdichting van de bebouwing evenals de verharding van
voortuinen wordt tegengegaan. De ruimtelijke opzet van deze buurt is
immers één van de belangrijkste kenmerken. Wijkraden De Sprengen en
De Naald zijn bij de eerste besprekingen hierover in het voorjaar betrokken
geweest. ln vervolg hierop is door een extern bureau een concept
'voorontwerp bestemmingsplan lndische Buurt'gemaakt en wij hebben
begin oktober hierop een toelichting gehad.
Bewoners van de lndische Buurt die hierin geïnteresseerd zijn, verzoeken
wij met nadruk contact op te nemen met Debbie Aalders, tel. 355 26 0B of
met Ger Luijten, tel. 355 0088. lmmers de plannen zijn nu nog in concept
en derhalve vatbaar voor wijzigingen.
Op 16 januari 2002 zal er door de gemeente een nieuwe inÍormatieavond
worden belegd, waarin de herziening van het bestemmingsplan aan
bewoners wordt gepresenteerd en nader toegelicht. De uitnodiging van de
gemeente volgt.

Soerenseweg, een reconstructie in chronologische volgorde.

Juli 2000: Gemeente publiceert in'Weekend Totaal'een planning van de
reconstructie van de Soerenseweg, het gedeelte tussen de Kon.
Lodewijklaan en de Jachtlaan.
Oktober 2000: Bij navraag blijkt dat de publicatie in 'Weekend Totaal'te
ambitieus is en dat de planning niet haalbaar is (start in september en
klaar in november). Bekend wordt gemaakt dat de gemeente een
projectleider heeÍt aangesteld.
April2001: Gemeente heeft het voornemen om de Soerenseweg,
gedeelte tussen de Kon. Lodewijklaan en de Jachtlaan, in te richten als 30km. gebied.
Mei 2001: Op 14 mei, tijdens de jaarvergadering van de Wijkraad is dit
punt aan de orde geweest en is gemeld dat hierover op21 mei een
bewonersavond wordt gehouden.
Mei 2001: Bewonersavond maandag 21 mei. Tijdens deze avond hebben
medewerkers van de gemeente Apeldoorn uitgelegd hoe e.e.a. er uit zou
komen te zien. De vele bezoekers kwamen voornamelijk uit de
Soerenseweg, de Badhuisweg, de Aquamarijnstraat en de Bosweg. De
aanwezigen hebben veelvragen gesteld en hebben diverse suggesties
gedaan.
De bewonersgroep van de Badhuisweg heeft een schriftelijke verklaring
uitgedeeld waarin hun bezorgdheid is verwoord en waarin een aantal
uitgangspunten is benoemd.
De aanwezige medewerkers van de gemeente hebben toegezegd dat het
geheel intern opnieuw bekeken zal worden en dat daarbij ook het voorstel
om een verkeersdrempelop de Badhuisweg aan te brengen nader
bekeken zal worden.
Mei 2001: 27 mei heeÍt de bewonersgroep van de Badhuisweg schriÍtelijk
een onderhoud aangevraagd met de wijk-wethouder A. van de Glind.
Juli 200Í: Vrijdag 6 juli, de wijk-wethouder heeft een gesprek met de
bewonersgroep van de Badhuisweg. De Wijkraad was ook, in de persoon
van steunpuntlid Jan Cornelissen, bijdit gesprek aanwezig. AÍgesproken is
dat er op 12 september een bijeenkomst is voor genodigden.
Juli 200Í: 26 juli komt de uitnodiging van de gemeente voor een
inÍormatie- en inspraakbijeenkomst m.b.t. de Soerenseweg e.o. op 12
september 2001. De uitnodiging is gericht aan vertegenwoordigers van: de
Soerenseweg, gedeelte tussen de Kon. Lodewijklaan en de Jachtlaan, de
Badhuisweg, de Aquamarijnstraat en de Bosweg.

rekening te houden met de gevoelige computers van de belastingdienst.
Op het moment dat u dit leest zal de keldervloer op explosieve wijze reeds
op zaterdagmorgen zijn gesloopt. De wijkraad heeft de
Rijksgebouwendienst verzocht bestandsopnamen te maken van alle
woningen in de omgeving van de Rijksgebouwen indien de bewoners dit
wensen. Ook dit is inmiddels gebeurd door een erkend bedrijf waardoor
eventuele schade als gevolg van bouw en sloop geen juridisch getouwtrek
zal geven. De Rijksgebouwendienst heeÍt hiervoor 2400 brieven naar
omwonenden gestuurd.
Wordt vervolgd.
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Nieuwbouw en renovatie Walterboscomplex.
Zoals u ongetwijÍeld weet wordt er op dit moment hard gewerkt aan de
renovatie en herinrichting van het Walterbosch-complex waar de
Belastingdienst en Automatiseringscentrum (B/AC) is gehuisvest.
De wijkraad volgt de werkzaamheden op de werkplek, is vertegenwoordigd
in de begeleidingscommissie en kan hierdoor vragen van omwonenden
direct beantwoorden. Het is voor de bewoners in de directe omgeving van
deze bouwput erg vervelend om dagelijks geconÍronteerd te worden met
hoge geluidsproducties, stof en zwaaí verkeer gedurende een lange
periode. Wij als wijkraad halen alles uit de kast om de
Rijksgebouwendienst te bewegen de overlast tot een minimum te
beperken. Zodra wij een signaal vanuit de buurt krijgen zullen wij dit direct
behandelen. Daarnaast hebben we een korte lijn naar de Vereniging
Walterbos die we inÍormeren over de stand van zaken en waarmee we
gezamenlijk ons best doen de schade aan de buurt tot een minimum te
beperken.
Het is al voorgekomen dat de sloopwerkzaamheden werden stilgelegd
vanwege ontoelaatbare overlast.
Ten aanzien van het vrachtverkeer is vanaÍ het begin door de wijkraad het
standpunt ingenomen dat het bouwverkeer absoluut niet door de wijk gaat.
Aan de Rijksgebouwendienst hebben we een plan voorgesteld waarbij
naar onze visie al het bouwverkeer op eigen terrein kon blijven met een
uitrit op de Kennedylaan.
Na inspectie van de afdeling Groenvoorziening zouden er nog eens
dertien bomen preventieÍ gekapt moeten worden. Dat konden en wilden wij
niet toestaan. Gekozen is nu dat het bouwverkeer vanaÍ het bouwterrein
via een met hekken aÍgezet stuk wegdek van de westelijke Waltersingel
naar de Kennedylaan wordt geleid.
Begin volgend jaar wordt gestart met de voorgenomen bouw van de 60
meter hoge toren. De gebouwen worden onderling verbonden door een
plintgebouw waarvan we niets zullen zien omdat deze onder het rnaaiveld
komt liggen. Voor de renovatie en herinrichting is het noodzakelijk dat een
bestaande keldervloer van 50 x 25 meter en 1.50 meter dik wordt gesloopt
hetgeen op een zondagochtend om plm. 11.00 uur zou plaatsvinden.
Plotseling, zonder enige vorm van inÍormatie vooraÍ, werd de wijkraad
hiermee geconÍronteerd. Voor ons was dit een reden het College van B&W
schriÍtelijk te melden dat het onaanvaardbaar was om deze
werkzaamheden op zondag uit te voeren. Als excuus hiervoor zou gelden

ln de uitnodiging wordt aangegeven dat het voorliggende plan m.b.t. de
reconstructie van de Soerenseweg opnieuw in ovenareging wordt genomen
en dat in de nieuwe plannen de invloed op de straten in de directe
omgeving, worden meegenomen (o.a. Bosweg, Aquamarijnstraat en
Badhuisweg).
September 2001: Op 12 september is er een door de gemeente
georganiseerde bijeenkomst op het stadhuis. Aanwezig: ambtenaren van
de gemeente, vertegenwoordigers van de Soerenseweg, gedeelte tussen
de Kon. Lodewijklaan en de Jachtlaan, vertegenwoordigers van de
Aquamarijnstraat en vertegenwoordigers van de Bosweg, gedeelte dat
gelegen is tussen de Kon. Lodewijklaan en de Jachllaan, en
vertegenwoordigers van Wijkraad De Sprengen.
Het doel van deze bijeenkomst is te komen tot mogelijk nieuwe inzichten
eniof plannen die leiden tot een aanvaardbaar plan voor alle partijen. De
vertegenwoordigers van de verschillende geledingen hebben diverse
voorstellen gedaan. Naar aanleiding van de ingebrachte punten zijn een
zevental uitgangspunten geformuleerd. Ambtenaren van de aÍdeling
Mobiliteit gaan met deze uitgangspunten aan de slag om uiteindelijk te
kunnen komen met meerdere voorstellen.
Op woensdag 17 oktober zal er verder gesproken worden over deze
voorstellen. Het gaat niet alleen meer over de reconstructie van de
Soerenseweg. De nog te maken voorstellen zullen gericht zijn op een
samenhangend geheel. Hierbij wordt ook betrokken de inrichting als
verblijfsgebied, van dit deelvan de wijk.
Wij houden U op de hoogte !

Wijkplatform Noord-West
Het wijkplatÍorm is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
wijkraden, Berg en Bos,
Kerschoten, de Naald, Orden, de Parken en de Sprengen en verder
vertegenwoordigers van de Woningbouwverenigingen, Politie en Stichting
Wisselwerk. Vanuit de gemeente Apeldoorn zijn bij de vergaderingen
regelmatig vertegenwoordigers van de fysieke diensten aanwezig. Het
voorzitterschap wordt ingevuld door de wijkcoórdinalor van de gemeente
Apeldoorn.
ln februari van dit jaar heeft het PlatÍorm een evaluatie gehouden.
Hieruit is o.a. de wens naar voren gekomen om een duidelijke scheiding
aan te brengen tussen beleidszaken en operationele zaken. Vervolgens
zijn er een aantal beleidsvergaderingen en een aantal operationele
vergaderingen gepland. Naast inÍormatie-uitwisseling waren
bespreekpunten: onderlinge afstemming van bepaalde zaken en
verschillen in budgetverdeling. Ook zijn aÍspraken gemaakt over de
afstemming bij het opstellen van het wijkplan Noord-West.
ln het aÍgelopen jaar is er veel tijd besteed aan werkwijze en toekomst van
het PlatÍorm.
Daarnaast is er een begin gemaakt met een meer gestructureerde aanpak
van het uitwisselen van inÍormatie. Verder zijn er voorstellen gedaan om te
komen tot een integraalwijk- en buurtbeheersplan voor Noord-West. Van
de post Íysiek wijkbeheer was, o.a. bij Wijkraad De Naald, geld "over".
Dit geld is toegewezen aan Wijkraad De Sprengen en gebruikt voor de
ovatonde op de vijfsprong Schuttersweg. Midden in de "rotonde" zal de
boom worden geplant die de gemeente heeÍt geschonken ter gelegenheid
van het 121/z-jarig bestaan van de Wijkraad.
Vanuit het Platform is aangegeven dat er behoeÍte bestaat aan een eigen
ruimte voor de Wijkraden. Afgesproken is dat gepoogd zalworden twee
buurtcentra te realiseren.
Met betrekking tot de inhoud van het wijkplan voor Noord-West wordt
gedacht aan een themagerichte indeling. Het is de bedoeling dat het een
wijkplan wordt met een gezamenlijke eenduidige structuur en thema's. Tot
nu toe bestond het wijkplan uit een verzameling van wijkplannen van de
diverse organisaties.
Met betrekking tot de administratieve inrichting en de Íinanciën is
aÍgesproken dat hierin meer uniformiteit moet gaan ontstaan.

weldenkende ambtenaren hadden bedacht de aanvoer van bouwmateriaal
op ongeveer vijÍ meter van ons huis te laten plaatsvinden en dit dan voor
een periode van vijÍ jaar. Dit was (afgezien van de bekende blauwe
envelop natuurlijk) de eerste kennismaking met de belastingdienst en ook
de eerste kennismaking met wijkraad "De Sprengen". Toen werd me
duidelijk wat een wijkraad voor de buurt kan betekenen, dan blijkt hoe een
aantal enthousiaste mensen zich inzet voor de buurt, deze mensen vallen
niet op, doen werk waarvan je het bestaan niet kent, totdat je ze nodig
blijkt te hebben en je in ziet hoe nuttig deze mensen voor hun omgeving
zijn.Natuurlijk is er bij dit soort verenigingen een tekort aan bestuursleden,
wie wil niet liever voor de TV zitten dan te vergaderen over het wel en wee
van de wijk waarin je woont.
Naar aanleiding van de inspanning welke de wijkraad leverde bij de bouw
en verbouw van het belastingkantoor zag ik het nut van een dergelijke
vereniging in. En toen men mij vroeg me aan te melden als kandidaat
bestuurslid heb ik hier ja op geantwoord. Natuurlijk zit ook ik liever voor de
TV, natuurlijk heb ook ik het druk met mijn werk, natuurlijk vraagt ook mijn
gezinnetje de nodige aandacht. Maar als iedereen denkt iemand anders
doet het wel dan gebeurt er niets en ik kan u zeggen dat ik in de korte tijd
dat ik nu bezig ben, de buurt, de bewoners, de Sprengen, de
gemeenteraad , de steunpuntleden (we hebben er nog een aantal nodig )
kortom Apeldoorn beter heb leren kennen en nog meer geniet van mijn
omgeving.lk hoop ook u snel in het bestuur of als steunpuntlid oÍ als
buurtbewoner te leren kennen. Tot snel !

Enno Deubel
Mijn naam is Enno Deubel. Samen met vrouw en kinderen wonen we nu
ruim 1 jaar aan de Jachtlaan '143 A in Apeldoorn. Na het nodige
opknapwerk aan de woning en de tuin hebben we de tijd gekregen eens
vaker een wandeling inde wijk te maken. Het bevalt ons hier uitstekend !
Sinds kort ben ik kandidaat bestuurslid en wellicht mag ik in de toekomst m
mij buigen over de financiën.
Het vrijwilligerswerk voor de wijkraad is heel interessant en het geeft mij
het gevoel daadwerkelijk zaken te kunnen verbeteren voor de bewoners
van onze wijk. Het is tevens een goede manier om in onze nieuwe
woonomgeving kennis te maken met de buren "iets verderop" in de wijk.
Graag tot ziens !

Al snel ontdekte ik dat het werk voor de wijkraad tijd kost, niet alleen door
de vergaderingen maar ook door het lezen van stukken, zaken
voorbereiden enz. maar, omdat het direct uitwerking heeft op onze
leeÍomgeving is het ook leuk om daar mee bezig te zijn. lk vind het
belangrijk om daar een steentje aan bij te dragen, om niet alleen bezig te
zijn met mijn eigen beslommeringen. Natuurlijk zijn er ook momenten dat ik
liever thuis op de bank zit oÍ met mijn hobby's bezig wil zijn. Maar, als we
allemaal zo denken gebeuren er veel minder positieve dingen in onze wijk.
Want dat is me in deze periode wel duidelijk geworden. Het is te
eenvoudig gedacht als je ervan uitgaat dat de gemeente of de anderen
zaken wel voor je regelen. Wij zullen het met elkaar moeten doen! Willen
wij onze wijk prettig en mooi houden dan zullen we er met z'n allen energie
in moeten stoppen.
De wijkraad zoekt nog steeds kandidaat-bestuursleden en
wijksteunpuntleden, dus neem contact met mij oÍ een van de
bestuursleden op als ook u iets zou willen betekenen voor de wijk. Wij
willen daar graag met u over in contact komen.
lk hoop ook u snel als "collega" en buurtbewoner te ontmoeten!

Ger Luijten
Mijn naam is Ger Luijten, getrouwd en een zoon van vijf.Wijwonen nu ruim
vier jaar in Apeldoorn, Jachtlaan l45.Oorspronkelijk geboren in de
omgeving van Rotterdam, daarna verhuisd naar Den Haag, kortom een
westerling dus.Doordat ik van baan veranderde en bij een uitgeefconcern
in Apeldoorn ging werken, was ik na een aantal maanden het reizen en de
bekende Nederlandse Íiles meer dan beu
en we besloten een huis in de omgeving te gaan zoeken. Het zoeken naar
een huis valt niet mee wanneer je een plaats niet kent, snel kwamen we tot
de conclusie dat we ons het meest aangetrokken voelden tot de wijk waar
we nu wonen.Nog dagelijks genieten we van de vrijheid welke de
omgeving bied en zelfs mijn vrouw, geboren en getogen in Den Haag wil
voor geen goud meer terug. Wat is er mooier dan je kind op te zien
groeien in een wijk met zoveel groen en vrijheid, dat is weleven wat
anders dan 't Haagje.
Eerlijk gezegd had ik nog nooit van wijkraad "De Sprengen" gehoord totdat
er in onze omgeving iets gebeurde wat ons direct aanging n.l. de bouw en
verbouw van het belastingkantoor. Deze welwillende maar minder

Verkeerskaart
De verkeerskaart is op 30 juni '1999 door de gemeenteraad vastgesteld en
bevat de hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid. De verkeerskaart heeÍt als
doel de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de leeÍbaarheid te
handhaven en waar mogelijk te vergroten en geeÍt inzicht in de
samenhang tussen de verschillende pijlers van het mobiliteitsbeleid, zoals
parkeerbeleid, openbaar vervoer en Íietsbeleid.
ln maart 200'1 hebben een groot aantal dorps- en wijkraden, waaronder
ook wijkraad De Sprengen, gezamenlijk vragen aan de gemeente gesteld
over de actualiteit en eÍfectiviteit van het verkeersbeleid. Dit met name
vanwege de toenemende verkeersdrukte, waarbij eveneens de vraag werd
gesteld oÍ de uitgangspunten waarop de verkeerskaart is gebaseerd nog
wel voldoende actueel en reëel is. Naar aanleiding hiervan heeÍt het
college van B&W besloten een kortlopend onderzoek uit te voeren. De
resultaten van het onderzoek zullen door het college opgevat worden als
mogelijke aanvullingen op het reeds vastgestelde beleid in de
verkeerskaart, resp. de uitwerkingsnota's daarvan. Deze documenten
hebben een Ílexibel karakter in die zin dat tussentijdse ijking van en
aanvullingen op het beleid kunnen worden opgenomen.
Op B oktober j.l. zijn de deelnota's Langzaam verkeer, Openbaar vervoer
en Wegenstructuur in de gemeenteraadscommissie besproken en tijdens
deze vergadering gemaakte opmerkingen zullen door de gemeenteraad
worden overwogen. ln de nota Wegenstructuur is duidelijk aangegeven dat
het autoverkeer gebundeld wordt op een beperkt aantalwegen (de
ontsluitingswegen), hierdoor ontstaan grote autoluwe en veilige
verblijÍsgebieden. De nadere inrichting van de verblijfsgebieden wordt
genoemd in de notitie Duurzaam Veilig. Te zijner tijd zal de wijkraad
hierover door de gemeente worden ingelicht. Om te kunnen profiteren van
de subsidie van het ministerie van Volkhuisvesting & Welzijn is het
belangrijk dat het uit te voeren werk wel nog dit jaar wordt aanbesteed en
derhalve verwachten wij u binnenkort hierover nader te kunnen berichten.

Van Voorthuysenschool
ln de vorige uitgave van het Wijknieuws hebt u kunnen lezen over de
plannen
m.b.t. de herbestemming van de Van Voorthuysenschool.
Hierover is op 31 mei van dit jaar in het Dienstencentrum Spainkbos aan
de Kon. Lodewijklaan een informatiebijeenkomst gehouden die door de
gemeente in samenwerking met de Wijkraad was belegd.
Er waren ca. dertig buurtbewoners aanwezig.
De inÍormatieavond werd voorgezeten door Steven Gerritsen,
wijkcoórdinator van de gemeente Apeldoorn.
Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal korte inleidingen gehouden door:
de heer Henk Berenschot, projectleider gemeente Apeldoorn
de heer Paulvan Erken Calandt, uitvoerend architect van het
architectenbureau VEC
de heer Henk Kerkdijk, namens wijkraad de Sprengen
Verder was een vertegenwoordigster van de stichting OOK aanwezig die
vragen heeÍt beantwoord op het gebied van de speciÍieke
verantwoordelijkheden van deze stichting.
Duidelijk is geworden dat het oorspronkelijke plan door de architect is
aangepast.
De hooÍdingang staat nu gepland aan de Soerenseweg en niet aan de
Aquamarijnstraat.
Met betrekking tot de herinrichting van het speelterrein zal de heer Henk
Berenschot nagaan wie de nog aan te brengen speelwer.ktuigen gaat
betalen: de gemeente oÍ de stichting OOK.
Buurtbewoners hebben hun bezorgdheid uitgesproken m.b.t. de zogeheten
hangplekjongeren.
Deze jongeren zijn vaak tot diep in de nacht op het terrein van de school
aanwezig en laten nogalwat rotzooi achter, o.a. lege bierÍlesjes. Ook
wordt de aanwezige zandbak vaak gebruikt als aÍvalbak.
De architect heeft toegezegd dat hieraan bij de deÍinitieve vaststelling van
het plan, zoveel mogelijk tegemoet gekomen zal worden (Íietsenhok en
inrichting van het terrein).
De problemen die door de hangplekjongeren worden veroorzaakt zullen
doorgegeven worden aan de wijkagent alsmede aan het jongerenwerk van
de stichting Wisselwerk. We hopen dat dit leidt tot goede oplossingen.
Als alles mee zit heeÍt onze wijk er medio 2003 een nieuwe voorziening bij.

Mogen wij aan u voorstellen.....

.
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Marjan van Lieshout
Sinds de laatste jaarvergadering ben ik het jongste bestuurslid in wijkraad
"De Sprengen".
Mijn naam is Marjan van Lieshout en ik woon al geruime tijd in de wijk
namelijk sinds '1991 "
Al langere tijd had ik het idee om wat meer activiteiten te willen ontplooien,
gericht op mijn directe leeÍomgeving. Mijn interesse ligt vooral op het
gebied van de opvoeding en onderwijs, zorg en welzijn. Beroepsmatig ben
ik ook op die terreinen werkzaam als
behandelingscoórdinator/orthopedagoge.
Vorig jaar heb ik, mede op verzoek van een buurtbewoner, de stap gezet
om te kijken oÍ het bestuurslidmaatschap van de wijkraad iets voor mijzou
zijn. lk heb gedurende een periode meegedraaid als kandidaat-bestuurslid
en op deze wijze uitgebreid kennis kunnen maken met de veelheid aan
activiteiten en het wel en wee van de wijkraad.
Dat sprak mij welaan. Vervolgens heb ik mij kandidaat gesteld en werd
benoemd tot bestuurslid. Momenteel houd ik mij binnen de wijkraad bezig
met verschillende onderwerpen en projecten waarbij de sociale aspecten
op de voorgrond staan.

De wijkraad is van mening dat DiÍtar een rechtvaardiger systeem is dan
het huidige systeem. Dat diftar volgens volumefrequentie past bij
Apeldoorn. Dat onze wijk vooral in het najaar problemen krijgt met blad- en
snoeiaÍval. Dat het tijdstip van invoering van het systeem in Apeldoorn te
vroeg is. We zijn er niet klaar voor!
Dat 20 procent scheiding bij lange na niet wordt gehaald.
Dat, in acht genomen de jaarlijkse stijging van de hoeveelheid
huishoudelijk afvalen de hoge verurrerkingskosten, wijblrj mogen zijn als
de aívalstoffenhefÍing gelijk blijft.
We denken echter dat de heÍÍing zalworden verhoogd en dat daarbij als
argument zal gaan gelden: als we geen Diftar systeem zouden hebben
dan was de hefÍing helemaalde pan uit gerezen (het zogenaamde minder
/meer principe)

Straatspeeldag
Op woensdag 20 juniwerd de nationale straatspeeldag gehouden. Ook dit
jaar was het feest voor de kinderen om ongehinderd door verkeer op straat
te kunnen spelen. Het organisatiecomité voor de festiviteiten aan de
Badhuisweg heeft ons bericht dat zij zo'n 140 kinderen waren.

Voor vragen over DiÍtar kunt u terecht bij alle bestuursleden!

Deze kinderen hebben volop genoten van de marshmallows en andere
heerlijkheden, de originele spelletjes en het mooie weer.
Wederom een hele geslaagde straatspeeldag, de wijkraad ondersteunt
deze initiatieven van harte.
Aan het einde van de middag werd er aan bestuursleden van de wijkraad
een voorlichtingsfilm van 3VO getoond over de wijze waarop kinderen het
verkeer'zien'. Jonge kinderen zijn niet in staat aÍstanden en snelheden
goed in te schatten en daardoor wachten ze wel voor die fietser in de
verte, maar niet voor de auto die dichtbij is. Met de nog beperkte
vaardigheden van kinderen zal in het verkeer altijd voldoende rekening
moeten worden gehouden.
De wijkraad zalbij iedere mogelijke gelegenheid de belangen en met
name de veiligheid van kinderen enthousiast behartigen.

lnÍormatie over het Zorgloket
Traditiegetrouw organiseert onze wijkraad ook dit jaar een bijeenkomst
voor de vijÍtigplussers in de wijk. Deze keer willen wij u informatie geven
over het Zorgloket. Het Zorgloket is gehuisvest in het gemeentehuis en zij
verschaÍt veel informatie over voorzieningen voor senioren, zowel in de
eigen woning als daarbuiten. Een medewerker van het Zorgloket komt op
donderdag, 29 november a.s. daarover vertellen. Er zal na de inleiding
voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen.
De bijeenkomst wordt gehouden in het dienstencentrum "Spainkbos" aan
de Koning Lodewijklaan 387-A. Aanvang om 14.00 uur.
Meer informatie over deze bijeenkomst leest u in een speciale wijkbrief die
huis-aan huis wordt verspreid.

DiÍtar in de wijk
Vanaf 2002 krijgen alle huishoudens in de gemeente een chip aan de
container bevestigd, ook in onze wijk. Door die chip kan de gemeente
precies bij houden hoe dikwijls u de groene oÍ de grijze container aan de
straat zet. Het bedrag dat u dan uiteindelijk voor uw aÍvalaanbod moet
betalen is aÍhankelijk van het aantal keren dat u de containers aan de
straat zet. Dus wat moet u doen?
U moet er voor zorgen dat u de container barstensvolaan de straat zet. U
bepaald zelÍ hoe groot de container moet zijn. Neemt u een grote conlainer
die u in twee weken nog niet vol hebt dan zet u dat ding niet aan de straat
want, pikt de vuilniswagen de container op dan is het kassa voor de
gemeente. Maar het gevolg is wel dat u nog twee weken met dat vuil in de
container naast uw deur blijft zitten. Dit kan in een hete zomer wel eens
gaan ruiken, zeg maar stinken. Voor een groencontainer is dit helemaal
desastreus. Als die een maand bij de woning blijÍt staan in de zomer dan
zaldie bijna uit zichzell gaan rijden.

U hebt de keuze uit drie containers van verschillende volumes, te weten B0
liter, 140 liter oÍ 240 liter. Wij adviseren u begin niet te groot u, kunt later
altijd nog wisselen, want het is uiteindelijk de bedoeling dat u minder afval
gaat aanbieden omdat u meer aÍval moet gaan scheiden.
Kijk, en dat vinden wij van de wijkraad weer kneuterig van de gemeente
dat bij een nieuw experiment, waarbij van tevoren niet in te schatten is
hoe uw afvalpatroon bij diítar er uit gaat zien, bij wisseling van de container
opnieuw voor de andere container moet gaan betalen.

Nu is het in onze wijk zo dat er nogal veel oudere mensen wonen die hun
container momenteel bijna nooit vol aan de straat zetten. Vaak wordt er
dan tegen de buren met veel aÍvalgezegd'Je mag het wel bij mij in de
container gooien als je teveel hebt". ln de diftar situatie bent u dan bezig
uw buren te sponsoren omdat u meebetaalt aan hun aÍvalverwijdering.
Maar, een goede buur enz. ,enz.
Kortom u betaalt bij het diÍtar systeem niet voor het gewicht van het aÍval
maar welvoor de grootte van de container en het aantal keren dat de
container wordt geleegd. Dus als u minder aÍval aanbiedt, dan betaalt u
ook minder.
Hoe kunt u nu minder afval aanbieden? Juist door (nog) meer aÍval uit de
qriize container te gaan scheiden want met het qroen zit het wel goed. Als
we dit met z'n allen goed doen dan belooÍt de wethouder aan ons
vermindering van de afvalstoffenheffing. Daar geloven wij niet in want we
moeten dan wel20 procent minder aÍvalaanbieden! ln ons land is vorig
jaar negen miljoen ton huishoudelijk aÍval ingezameld, dat is 566 kg per
huishouding. leder jaar stijgt deze hoeveelheid met zo'n 3 procent. Wij
moeten 20 procent verminderen maar laten we die 2Oprocent, als dat zou
lukken? Het papier gaat al keurig in de papierbak, het glas in de glasbak
en dan houdt het eigenlijk op. Het composteren in eigen tuin, als u
tenminste een tuin hebt, is maar gedurende een korte periode per jaar
eíÍectief. Een reis naar het Guttelingplein op Aruba is al evenmin
interessant omdat je daarvoor een zaterdagmiddag uit moet trekken èn
het beloofde AÍvalscheidingstation in Noord laat ook nog steeds op zich
wachten, dus waarheen, waarvoor!

