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H. Kerkdijk
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Steeds vaker krijgen wij complimenten uit de wijk over de
wijze waarop wij de belangen van de buurt
vertegenwoordigen. Als vrijwilliger doen deze lovende
woorden je natuurlijk goed, je probeert het iedere keer
weer beter te doen. Echter ook al doen we ons best, het
ontbreekt het huidige bestuur vaak aan tijd om alles wat in
de buurt leeft optimaal te kunnen behartigen. We hebben
dan ook dringend behoefte aan vrijwilligers welke deel uit
willen maken van het bestuur van de wijkraad. “Dit is uw
kans!” Vrijdag 26 maart a.s. is er weer een jaarvergadering
en ik roep u op zich op te geven als kandidaat bestuurslid.
(Zie oproep in deze uitgave). In ieder geval nodig ik u van
harte uit deze jaarvergadering te bezoeken, zodat we
gezamenlijk de activiteiten van de wijkraad kunnen
doornemen en suggesties van uw kant voor het komende
jaar kunnen bespreken. In dit nummer kunt u lezen over
de voortgang van o.a. Orpheus, Pensioen- &
Verzekeringskamer en het Walterboscomplex. Een nieuw

Oproep
openbare jaarvergadering

onderwerp wat deze
keer voor het eerst
in wijknieuws wordt
behandeld, is “het
bestemmingsplan
Berg en Bos /
Sprengenbos”.
Omdat een groot
gedeelte van dit
bestemmingsplan
onze wijk betreft,
zal dit vanaf nu onze
bijzondere aandacht krijgen. Maar ook hier geldt, we
kunnen het niet zonder uw inbreng en wij vragen uw inzet
bij dit proces en tijdens de bewonersavonden. Rest mij u
veel leesplezier te wensen en ik kijk er naar uit persoonlijk
met u kennis te maken op 26 maart a.s.
Ger Luijten.

De openbare jaarvergadering van Wijkraad De
Sprengen wordt gehouden op 26 maart 2004,
aanvang 20.00 uur. Wij rekenen op de komst van
zowel leden als niet leden.

De leden van de Vereniging kunnen desgewenst
het financiële verslag en het activiteitenverslag
vooraf inzien, na een afspraak met Cor Bouman
tel. 3558176.

Elders in deze uitgave treft u de agenda aan. De
stukken liggen vanaf 19.30 uur voor een ieder ter
inzage.

De notulen van de op 27 maart 2003 gehouden
openbare vergadering zijn integraal opgenomen in
Wijknieuws nummer 8 van december 2003.
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G. Luijten

Informatieavond politie 22 januari 2004

Z
WIJKRAAD DE SPRENGEN

Zeer regelmatig werden wij door de bewoners
van onze wijk benaderd met vragen, ja soms zelfs
klachten, over het optreden of juist niet optreden
van de politie. Een en ander was voor ons reden
om in overleg met de politie te komen tot een
informatieavond. Ondanks de uitnodiging in
Wijknieuws nr. 8 en recent een oproep in
Weekend Totaal namen maar een 20 tal
bewoners de moeite om van de geboden
gelegenheid gebruik te maken om met de politie
“in gesprek” te gaan. Dit is door het Bestuur van
de Wijkraad als zeer teleurstellend ervaren.
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Het doel van de bijeenkomst van de politie was
mede om tekst en uitleg te geven over wat zij wel
en niet kunnen doen. Hoofdthema’s waren: “Hoe
zien de bewoners de taak van de politie en wat
vinden zij belangrijk voor de wijk”. De politie van
haar kant stelt echter de politie kan niet alles
(menskracht) en verwacht van de bewoners dat zij
ook elkaar op ‘afwijkend’ gedrag aanspreken.
Namens de politie waren aanwezig: de teamchef
van het team Noord West, waar onze wijk onder
valt, mevrouw Saskia Hofman en de (waarnemend)
wijkagent de heer Dick Weulen Kranenbarg. Verder
was nog aanwezig de heer Gerrit Breman,
preventieadviseur, welke diverse voorbeelden van
“inbraak veilig(er)” hang- en sluitwerk kon tonen
en graag een toelichting hierop gaf.

Elke wijk kent zijn eigen problemen, denk aan
nieuwbouw Orpheus (parkeeroverlast), gebeuren
rond betaalt voetbal van AGOVV, nieuwbouw
Walterbos complex etc.
De taak van de wijkagent is veelzijdig, hij legt zijn
oor te luisteren in de wijk en probeert steeds
eventuele problemen te voorkomen. Het
surveilleren van de wijkagent en anderen zal
steeds vaker te voet of per fiets gaan gebeuren en
minder vaak in paren van 2 maar ieder
afzonderlijk. Dit leidt automatisch tot meer
“blauw” op straat.
De wijkagent heeft als partners de
woningbouwverenigingen, de Wijkraden,
Wisselwerk, basisscholen (lesgeven groep 7 en 8)
en de scholen voor het voortgezet onderwijs, wat
speelt er? Hierdoor kent hij “de jeugd” en zij
kennen “hem”. De belangrijkste groep van
partners zijn in feite de bewoners van de wijk.
Verdere partners zijn de Gemeente en de
wijkcoördinator, dit om voorzieningen niveau in
de wijk te bespreken.
De speerpunten van de politie voor het jaar
2004 zijn:
1. Woninginbraken, altijd aangifte doen, er wordt
sporenonderzoek verricht, gratis
veiligheidsadvies, dit kan ook preventief
worden aangevraagd.

In Memoriam
Op 1 februari jongstleden is na een zeer
kortstondig ziekbed op 80 jarige leeftijd
overleden de heer M.A. van Diemen. De
heer van Diemen is gedurende een aantal
jaren actief lid geweest van de werkgroep
Sociale Veiligheid. Samen met zijn
collega werkgroeplid heeft hij vele malen
de wijk doorkruist en aangegeven op
welke punten onderhoud en verbetering
bewerkstelligd kon worden. De roll-offs
zoals die nu in onze wijk terug te vinden
zijn was een van zijn idealen.

Toen hij 80 jaar werd vond hij het tijd
geworden om het stokje aan een jongere
generatie door te geven.
Zijn inzet, enthousiasme en
betrokkenheid niet alleen voor de
werkgroep maar voor de wijkraad in het
algemeen moeten wij nu definitief
missen.
Wij wensen de kinderen en
kleinkinderen, familieleden en vrienden
vanaf deze plaats veel sterkte toe in de
komende periode.
Bestuur wijkraad de Sprengen.

2. Auto-inbraken, geen sporenonderzoek
mogelijk, wel altijd aangifte doen, zodat politie
patroon kan ontdekken.
3. Fietsendiefstal (geen hoge prioriteit), wel
aangifte doen, als veel diefstallen in bepaald
wijkdeel dan juist wel prioriteit.
4. Drugsgebruik met de daaraan gepaard gaande
overlast, s.v.p. melden bij de politie zodat
bepaalde instanties ingeschakeld kunnen
worden.
5. Geweld, waaronder huiselijk geweld. Dit komt
veel vaker voor dan men denkt. Wel melden bij
de politie als u een ernstig vermoeden heeft van
mishandeling van kinderen of partners,
desnoods anoniem.
6. Verkeer, snelheidscontroles vooral op 80 km
wegen en waar veiligheid in geding is op 50 km
wegen en binnen de 30 km zones. Verder dragen
van helm en gordel, negeren rood licht, het niet
voeren van verlichting.
7. Controle in het weekend op aan- en
afvoerroutes Caterplein, deze controles vinden
veelal in burger en op de fiets plaats.
Vanuit de zaal waren in de pauze diverse vragen
geformuleerd, een kleine opsomming hiervan:
Waar doe ik aangifte?
Politiebureau Jachtlaan 191-193, op werkdagen van
14.00 – 17.00 uur of afspraak maken tel. 0900-8844.
Kan aangifte telefonisch/elektronisch?
Thans nog niet, wettelijk gezien is handtekening
nodig, in de toekomst mogelijk elektronisch
aangifte.
Verder zien de bewoners graag snelheidscontroles
op meer 30 km wegen dan alleen de Soerenseweg
en de Badhuisweg, dus in feite bijna het hele
gebied van “De Sprengen” maar vooral de
Schuttersweg, Planetenlaan etc.
Ook werd aandacht gevraagd voor de gevaarlijke
situatie rond de kruising
Staringlaan/Schuttersweg/Sterrenlaan, dit in
verband met een recent geplaatste papier- en
glascontainer, direct bij bushalte en
oversteekplaats scholieren.
Wij hopen op de komende openbare
jaarvergadering, welke op 26 maart a.s. wordt
gehouden een groot aantal bewoners van de wijk
te mogen begroeten, dus leden en niet leden. Ook
de wijkraad wil graag weten wat er leeft in de wijk
en wat de problemen zijn.
Cor Bouman

Bestemmingsplan Berg en Bos / Sprengenbos

O

Het concept -voorontwerpbestemmingsplan behelst,
naast Berg en Bos en een gedeelte van Orden,
bijna het hele ‘werkgebied’ van wijkraad De
Sprengen.
Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is:
• Het ontwerpen van een heldere
beheersregeling voor het gebied
• Waarbinnen de gewenst geachte ruimtelijke
ontwikkelingen kunnen plaatsvinden
Doelstelling van het bestemmingsplan is een goede
beheersregeling te bieden waarbinnen de gewenste

en toelaatbare uitbreiding van bestaande functies
mogelijk wordt gemaakt. In de diverse deelbuurten
speelt het wonen (en aanverwante functies) de
hoofdrol, met uitzondering van het
kantorengebied van de rijksoverheid in het
Walterboscomplex. Het accent in het
bestemmingsplan ligt op het ontwerpen van een
heldere beheersregeling voor het gebied. Het doel
is een vrij gedetailleerd, op beheer gericht
bestemmingsplan, dat wil zeggen dat beleidsmatig
geen omvangrijke ruimtelijke planologische
veranderingen in het plan worden voorzien. Op 7
april 2003 is, in het kader van de kaderstelling een
bewonersavond georganiseerd. Op deze
bewonersavond zijn het doel van het
bestemmingsplan, de cultuurhistorische en

Donaties
Een financiële bijdrage, waarmede onder meer de uitgave van Wijknieuws kan worden
bekostigd, is van harte welkom.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening 52.45.81.541
van Wijkraad De Sprengen.
Bij voorbaat dank.
De afgelopen periode ontvingen wij het volgende bedrag, waarvoor onze hartelijke dank:
23-10-2003
Mevr.C.B - v.d.K
15,00 Euro

stedenbouwkundige waarden en waardevolle
groenelementen besproken. Uiteindelijk moet het
resultaat een breed gedragen bestemmingsplan
worden, dat goed afgestemd is op het wijkbeheer
en de wensen van bewoners.
Begin maart is er een bespreking met o.a.
vertegenwoordigers van de drie wijkraden over
het concept -voorontwerpbestemmingsplan Berg
en Bos.
De gemeente zal een presentatie verzorgen en een
medewerkster van bureau AMER zal uitleg geven.
Ook zal worden besproken over het aantal, plaats
en inrichting van bewonersavonden.
De wijkraden krijgen tot uiterlijk 22 maart de
gelegenheid om te reageren op het concept.
Tot zover enige achtergrondinformatie. In het
(concept) bestemmingsplan worden de kaders en
de randvoorwaarden van de bebouwingen
vastgelegd, en zijn derhalve van grote invloed op
uw woonomgeving.
Van u als bewoner vragen wij om u in te zetten bij
dit proces, u bent immers direct betrokkenen. In
overleg met de wijkraden zullen er door de
gemeente bewonersavonden worden georganiseerd
waarop u uw stem kunt laten horen. Ook zal op
onze jaarvergadering het concept
bestemmingsplan ter inzage liggen. Wij houden u
van de voortgang op de hoogte.
Henk Kerkdijk
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Het bestemmingsplan “Berg en Bos en
Sprengenbos (Noordwest Apeldoorn)” vormt het
derde bestemmingsplan dat in het kader van de
inhaalslag zal worden opgesteld. Voor het
plangebied zijn verschillende
bestemmingsplannen van toepassing, de
bestemmingsregelingen zijn bovendien sterk
verouderd. Daarnaast is er behoefte aan
aanvullende regelingen ter bescherming van het
specifieke karakter van delen van het plangebied.
Het gaat daarbij onder andere om het bosrijke
karakter in het gebied Berg en Bos en de
“Apeldoornse huisjes” op de Apeldoornse enk.
De kaders voor voorliggend bestemmingsplan zijn
door de gemeenteraad vastgesteld in “de
Kaderstelling bestemmingsplan Berg en
Bos/Sprengenbos..

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Op 10 januari 2001 heeft het gemeentebestuur
van Apeldoorn het “Plan van aanpak inhaalslag
actualisering bestemmingsplannen stedelijk
gebied” vastgesteld.
Doelstelling van dit plan is om een actualisering
en kwaliteitsslag te maken ten aanzien van opzet,
inhoud en stijl van de sterk verouderde
bestemmingsplannen.

Gratis bij u thuis geïnstalleerd
en aangesloten op Internet!

ALS U HET NIET MEER ZELF KUNT,
DAN ZIJN WIJ ER VOOR U.

De goedkoopste tweedehands Compaq PC
met 6 maanden garantie.
▼ 64 MB intern geheugen
▼ 3,2 Gigabyte harde schijf
▼ CD-Rom
▼ Netwerkkaart
▼ Geluidskaart
▼ Toetsenbord en muis
▼ Compaq V55 15” monitor
Nu voor slechts e165,-

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Bel snel met WGT op 055 – 356 19 08
of mail naar info@wgtgroep.nl
WGT Groep - Koningslijn 16 – Apeldoorn
055 – 3561908 – www.wgtgroep.nl

WIJKNIEUWS

6

Fysiotherapie
de Koning
(voorheen van Rantwijk)

Hét adres voor fysiotherapie
in uw eigen wijk

De praktijk is te vinden onderin de
Staringlaanflat aan de
Sprengenweg 140
7314 PL Apeldoorn
Tel: 055-3561739
Fax: 055-3561787

Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Ger Luijten, Voorzitter

De met * gemerkte stukken liggen vanaf 19.30 uur in de zaal ter inzage.

Apeldoorn, 26 februari 2004

Cor Bouman, Secretaris
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Het bestuur van Wijkraad De Sprengen nodigt u bij
deze uit voor de openbare jaarvergadering, welke
wordt gehouden op vrijdag 26 maart 2004 in
dienstencentrum Spainkbos,
Koning Lodewijklaan 387 A te Apeldoorn.
De vergadering begint om 20.00 uur,
de zaal is open vanaf 19.30 uur.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Namens het Bestuur van Wijkraad De Sprengen

De agenda luidt als volgt:
1.Opening.
2.Mededelingen.
3.Presentatie te verzorgen door Mevrouw en de Heer Maassen.
Thema: “Wandeling door het Koninklijke Park, groen met een
oranje randje”, waarin opgenomen de veldvijvers, de stallen, het
jachtslot Het Oude Loo etc.
4.Notulen jaarvergadering van 27 maart 2003. *
De notulen zijn integraal opgenomen in Wijknieuws nr 8
(december 2003).
5.Activiteitenverslag over het jaar 2003. *
6.Financieel verslag over het jaar 2003. *
7.Bevindingen van de kascommissie.
8.Dechargering van het bestuur.
9.Benoeming kascommissie.
10.Bestuursverkiezing.
Aftredend is de Vice Voorzitter Marjan van Lieshout, herkiesbaar
Leden van de vereniging kunnen tot vijf dagen vóór de
jaarvergadering kandidaten voor het bestuur schriftelijk aanmelden
bij Cor Bouman, Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.
11.Stand van lopende zaken.
12.Rondvraag.
13.Sluiting.

Openbare
Jaarvergadering

audio- en videospecialist
was- en droogmachines
elektrische apparaten
eigen technische dienst
vrijdag koopavond

WIJKRAAD DE SPRENGEN
WIJKNIEUWS
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Hans van Vliet

Marion Flierhuis

Mar nix Boers

Patricia van Vliet

Ad van Beem

Ellen Rademaker

Ribeslaan1(Hoek Jachtlaan), 7313 GT Apeldoorn, 055 - 3 550 450

Van de Wijkagent

Defecte voertuigen: Voertuigen waarmee niet kan of mag worden gereden
als gevolg van gebreken die reparatie behoeven. Deze voertuigen mogen niet
langer dan 3 dagen achtereen op straat worden geparkeerd. Reparatie dus
binnen 3 dagen of anders van de weg halen.
Voertuigwrakken: Voertuig dat rij technisch in onvoldoende staat van
onderhoud is en tevens in kennelijk verwaarloosde toestand verkeerd. Met dit
voertuig kan dus m.a.w. niet meer gereden worden en ziet er ook niet meer zo
netjes uit. Een dergelijk voertuig mag in het geheel niet op de weg staan.
Let wel: Defecte voertuigen en voertuigwrakken kunnen niet zomaar
zondermeer weggesleept worden door de politie. Wel is het mogelijk de
eigenaar te “belonen” met een bekeuring.

Grote voertuigen: Dat zijn voertuigen
met een lengte van meer dan 6 meter EN
een breedte van meer dan 2,4 meter, met
uitzondering van een autobus. We hebben
het hier dus over de vrachtauto. Deze
mogen op werkdagen van 19.00 uur tot
08.00 uur (avond en nacht), alsmede op
zon- en feestdagen niet op een weg in de
bebouwde kom van Apeldoorn worden
geparkeerd. Er zijn enkele uitzonderingen.
Dat zijn door de gemeente aangewezen
weggedeeltes.
Uitzicht belemmerende voertuigen: Een voertuig langer dan 6 meter OF
hoger dan 2,4 meter. Bv. de eerder uitgezonderde autobus. Dit voertuig mag
overdag (tussen zonsopgang en zonsondergang) niet worden geparkeerd bij
een woning op een manier waardoor het uitzicht hinderlijk wordt
belemmerd. Dus in het donker wel.
Hopelijk heb ik hiermee weer wat meer duidelijkheid gebracht over wat we
als politie WEL, maar vooral ook NIET kunnen met deze voertuigen.
Dick Weulen Kranenbarg
wijkagent

WIJKRAAD DE SPRENGEN

D

De laatste weken komen er bij mij nogal eens vragen binnen omtrent
parkeren en alles wat daarmee samenhangt. Nu is parkeren een heel
breed onderwerp waarover vele pagina’s vol te schrijven zijn. Ik wil mij
beperken tot die bepalingen welke zijn opgenomen in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) van Apeldoorn en dus niet in het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Dit laatste reglement kennen
we immers allemaal !?!?
In de APV zijn regels opgenomen m.b.t. o.a. parkeren van defecte
voertuigen en voertuigwrakken, grote voertuigen en uitzicht
belemmerende voertuigen.
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H

Het nieuwe jaar is van start gegaan. In 2004 zullen de nodige
ontwikkelingen op het gebied van wijkgericht werken te verwachten
zijn. Zo is daar de visie op het wijkgericht werken voor de komende
jaren een belangrijk uitgangspunt. De rol van de wijkcoördinator en
de wijkraad zijn daarin belangrijke elementen. Zo zal ook het
wijkplan voor 2005 e.v. een belangrijke input vormen voor de
dienstplannen van de gemeentelijke diensten. Dit betekent, dat een
lange termijnvisie op de wijk wenselijk is. In 2004 ligt het accent in de
wijk de Sprengen met name op uitvoering van eerder gemaakt
plannen. Zo zal daar een start gemaakt worden met de
werkzaamheden aan de Soerenseweg en de Badhuisweg. Ook de
inrichting van de verblijfsgebieden zal verder zijn beslag krijgen.
Orpheus komt dit jaar tot een afronding, waarbij de openbare ruimte
rondom dit complex nader wordt ingericht en aangepast. Ook zal
worden gekeken naar het inrichten van nieuwe speelplekken, dan wel
een opwaardering van de huidige speelplekken. Zo blijft de wijk in
ontwikkeling om met name de kwaliteit van de leefbaarheid in de wijk te
handhaven en te verbeteren. De komende bezuinigingen binnen de
gemeentelijke organisatie zullen mogelijk een sterke wissel trekken op
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Van de wijkcoördinator
deze doorontwikkeling. Wij zullen
wat dat betreft een spannende tijd
tegemoet gaan en ik wil u daarbij
wijzen op de stadsgesprekken, die de
gemeenteraad gaat voeren in het
kader van de
heroverwegingsoperatie binnen de
gemeente. Op deze bijeenkomsten
kunt u rechtstreeks invloed hebben
op het toekomstige beleid van raad
en College. Laat de stem van de wijk
ook daar doorklinken ter verbetering
van de leefbaarheid. Veel succes met de zaken die u in 2004 bezighoudt
zowel zakelijk als privé.
Met vriendelijke groeten en mogelijk tot ziens in de wijk.
Steven Gerritsen
(wijkcoördinator NoordWest)
Telefoon: 055-5801423
E-mail: s.gerritsen@apeldoorn.nl

Harry zag lang door de bomen
het bos niet meer

nu komt hij
met zijn maatje in het bos

WIJKRAAD DE SPRENGEN

De Vriendendienst is een maatjesproject
voor mensen die met psychiatrische
hulp zelfstandig wonen,
maar weinig contacten hebben.

WIJKNIEUWS
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Vriendendienst de Compagnon
Boeiend vrijwilligerswerk!
055-3681466

(advertentie mogelijk gemaakt door Nuts-Orha Fonds)

MODE VAN NIVEAU
GERRY WEBER
DELMOD
GARDEUR
FRANKENWäLDER
ROBERTO SARTO
ZERRES
JOSEPH RIBKOFF
VERSE
In Ugchelen merkcollecties van niveau.
Ruime keuze voor uw chique of uw sportieve draagmomenten.
Verwen uzelf en kom eens ontspannen rondkijken in
een sfeervolle ambiance!
Alleen in Beekbergen: de grootste Setterlady collectie in de regio.
Zeer veel keus voor de klassieke dame, t/m maat 56

R O S A L Y
MODE
UGCHELSEWEG 175 UGCHELEN Tel. 055/5331435
DORPSTRAAT 92 BEEKBERGEN Tel. 055/5061503
Gratis parkeren voor onze deur. Graag tot ziens!

Inrichting 30 km/h-zone

Speelplaats/trapveldje

A

Aan de Koning Lodewijklaan, tussen de
Soerenseweg en de Naald is een trapveldje en een
omheinde speelplaats. Sinds een aantal jaren is
sprake van een wisselsysteem voor wat betreft het
trapveldje. Dit systeem riep zoveel vragen op dat
de werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers
van beide wijkraden (de Naald en de Sprengen),
Wisselwerk, de wijkagent, vertegenwoordiging
van buurtbewoners, de afdeling Groen van de
gemeente en de wijkcoördinator aan de slag is
gegaan om een roulatieplan te maken voor de
komende jaren.
Inmiddels is er overeenstemming bereikt en is het
plan zo goed als klaar.
In het kort komt het plan er op neer dat sprake zal
zijn van een “vaste”plaats voor de omheinde
speelplaats en er op vier verschillende plaatsen een
roulatiesysteem komt voor het trapveldje. Jaarlijks
zal, met ingang van april, het trapveldje
“verhuizen”. Hiertoe zijn twee plekken aan de
“zuidkant” van de groenstrook en twee plekken
aan de “noordkant”aangewezen
Binnenkort zullen aanwonende per brief
geïnformeerd worden.
De werkgroep denkt op deze manier de schade aan
de groenstrook en de eventuele overlast te
beperken.
Henk Kerkdijk

30

Henk Kerkdijk
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30 km/h-zones. Inmiddels
hebben de buurtbewoners
gemerkt dat er behoorlijke
gedeelten van onze wijk
veranderd zijn in deze 30
km/h-zone.
Nadat de werkzaamheden
aan de Soerenseweg en
Badhuisweg afgerond zijn zal

meer bekend worden over de herinrichting van
de overige gebieden in onze wijk.
De bedoeling is dat over een aantal jaren
bijna onze hele wijk zal zijn
ingericht als 30 km/h-zone. We
zijn er van overtuigd dat deze
zones zullen bijdragen aan
een veiliger leefklimaat.
Wij houden u op de hoogte.
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Vanaf 1999 hebben wij u regelmatig op de
hoogte gebracht van de ontwikkelingen met
betrekking tot de zogeheten
verblijfsgebieden of te wel de

Orpheus

Gebruik Glascontainers

De bouw van de parkeergarage en de nieuwbouw van het schouwburgdeel is
thans zover gevorderd dat men een goed beeld krijgt van wat uiteindelijk het
resultaat zal worden.
In de woonwijk is thans sprake van een wat rustiger beeld, het beeld van de afen aanrijdende betonauto’s is echter nog steeds op het netvlies van de
omwonenden aanwezig. Als je met de omwonenden spreekt is dat wat hun het
meest is bijgebleven, naast de lawaaioverlast en het werken in de nachtelijke
uren.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Het gebrek aan parkeergelegenheid bij Orpheus doet zich nog steeds voelen in
de wijk, enkele straten zoals de Billitonlaan en de Sumatralaan, worden
hierdoor het meest getroffen.
Als u dit artikel leest is Orpheus gesloten.
De overlast van het parkeren van bezoekers zal dan ook tot einde augustus 2004
niet spelen. Als Orpheus daarna de voorstellingen hervat zal in ieder geval de
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parkeergarage gereed zijn, met als gevolg dat de parkeeroverlast voor de wijk
ook af zal nemen, het geheel verdwijnen van de overlast lijkt een utopie, lang
niet iedere bezoeker zal een betaalde parkeerplaats nemen en zal blijven
proberen “gratis” in de woonwijk te parkeren.
Ook in de afgelopen maanden werden wij weer diverse keren benaderd met
klachten over het parkeren van bouw- en overig verkeer in de Maduralaan en
omgeving. Enkele keren kwam het voor dat bewoners van de Maduralaan en
Billitonlaan, welke hun garage aan de Maduralaan hebben, niet in staat waren
om met hun auto te vertrekken om reden dat de uitrit geblokkeerd werd door
geparkeerde auto’s. Ook het “wildparkeren” bij de hoofdingang van Orpheus
en op het voorterrein van Orpheus geeft regelmatig aanleiding voor klachten
van bewoners Amphion. De gemeentelijke projectleider heeft ons de
toezegging gedaan dat de parkeerpolitie ook zal optreden tegen automobilisten
die op paden en op de trottoirs parkeren.
De Directie van Orpheus heeft nogmaals aangegeven dat zij begrip heeft voor
de bewoners waar het de klachten betreft, klachten welke een bouw nu
eenmaal voor de omwonenden met zich brengt, maar dat ook zij “machteloos”
staan waar het overtreden van de parkeerverboden betreft.
Cor Bouman

De afgelopen maanden zijn op diverse plaatsen binnen de wijk afval-,
papier- en glascontainers geplaatst. Wij worden regelmatig door
bewoners, van de soms zelfs verderaf gelegen woningen, benaderd met
klachten over geluidsoverlast. Het komt zelfs zeer regelmatig voor dat
glas gestort wordt in de nachtelijke uren. Namens deze bewoners doen
wij dan ook een dringend beroep op u als wijkbewoner om uitsluitend
overdag het glas in de containers te storten.
Wat eveneens veel aanstoot geeft is het “bijplaatsen” van afvalpapier
en glas. Dit is uiteraard niet toegestaan, u kunt er zelfs een boete voor
krijgen. Verder zal Circulus ook op zaterdag de volle containers gaan
legen. Hopelijk treedt er dan voldoende verbetering op.
Mocht een ondergrondse afvalcontainer “buiten werking zijn” dan
kunt u tijdens kantooruren bellen met tel.nr. 0900-9552 (10
cent/minuut), zorg wel dat u het locatie nummer bij de hand heeft, u
vindt dit nummer op het bedieningspaneel en op de brief welke u bij
de milieupas heeft ontvangen. Dit heeft dus geen betrekking op de
ondergrondse papier- en glascontainers.
Cor Bouman

Tijdens de bespreking van half februari 2004 kwam
naar voren dat de verbouwing van Orpheus
behoorlijk veel overlast heeft veroorzaakt.
Vanuit de diverse wijken waren de reacties m.b.t.
het vergunningenparkeren positief.
Bij de gemeente zijn twintig bezwaarschriften
binnengekomen en behandeld. Veelal had dit te
maken met het gedwongen parkeren op het eigen
terrein.
Doordat veel mensen ‘fout’ parkeerden heeft de
gemeente, bij uitzondering, in de
vergunningenzone een aantal extra

herhalingsborden geplaatst.
De parkeerpolitie heeft tot nu toe zeer intensief
gecontroleerd, hierbij zijn ongeveer 2000
bekeuringen uitgeschreven.
Zowel bij de diverse wijkraden als bij de gemeente
zijn diverse klachten met betrekking tot het ‘fout’
parkeren binnengekomen. Veelal zijn deze, daar
waar mogelijk, opgelost.
Gebleken is dat er bijna geen sprake is van
verdringingseffecten. Aan de randen van de
vergunningenparkeerzone’s is geen sprake van
toenemende parkeer- overlast.
Voorlopig zullen de bestaande zones niet worden
uitgebreid.
Door het parkeren aan de voorkant van Orpheus is
veel ergernis ontstaan.
De parkeerpolitie heeft hierover regelmatig contact
gehad met de directie van Orpheus. Inmiddels zijn
deze misverstanden grotendeels opgelost.

mogelijk, geparkeerd gaat worden in de eigen zone.
Deze zone staat vermeld op de
vergunning/ontheffingskaart.

Dit jaar zal de gemeente de vergunningenzone’s
gaan spitsen. De houders van een parkeerkaart
krijgen hiervan terzijnertijd bericht. Van de
vergunningenhouder wordt verwacht dat, zoveel als

Henk Kerkdijk

Momenteel zijn er geen culturele activiteiten in
Orpheus.
De verwachting is dat de parkeer-overlast
aanmerkelijk zal afnemen, als volgens de planning,
in september de parkeergarage in gebruik wordt
genomen.
Het ligt in de bedoeling van de gemeente op het
gedeelte van de Soerenseweg, vanaf de Loolaan tot
de kruising met de Koning Lodewijklaan, betaald
parkeren in te voeren. Zodra deze maatregel
ingaat, zullen betrokken aanwonende tijdig door
de gemeente geïnformeerd worden.
Eind november 2004 zal door de werkgroep een
‘eindevaluatie’ plaats vinden.
Wij houden u op de hoogte.
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WEGEN EN VERKEER planning en uitvoering
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij bericht
over de herinrichting van de Soerenseweg en de
Badhuisweg.
Het gaat om de zogeheten ‘voorgenomen
planning- uitvoering jaar 2004’

Op de Soerenseweg wordt de rijbaan tussen de
Jachtlaan en de Koning Lodewijklaan heringericht.
Ook wordt eenrichtingsverkeer ingesteld.
De Badhuisweg wordt volledige opnieuw
ingericht. Tevens wordt eenrichtingsverkeer

ingesteld en wordt het bestaande riool vervangen.
Dit gebeurt, beginnende bij de Sprengenweg en
werkend naar de Jachtlaan. Start van deze
projecten is maart.
Op de website www.apeldoorn.nl/verkeer staat
een overzicht van alle projecten.
Als u vragen heeft over een bepaald project, kunt u
contact opnemen met de betreffende projectleider.
Voor de Soerenseweg is dit dhr. F. Lengkeek, voor
de Badhuisweg dhr. Hans van der Ziel
Vanaf 1999 zijn er diverse overlegsituaties geweest
en hebben medewerkers van de gemeente diverse
keren een startdata genoemd. Bekend is inmiddels
dat deze toezeggingen niet zijn nagekomen.
Uiteraard hebben wij hiertegen steeds krachtig
geprotesteerd
We nemen aan dat het deze keer “menens” is. Bij
de gemeente hebben we erop aan gedrongen om in
een vroegtijdig stadium de aanwonende over de
werkzaamheden te informeren.

Henk Kerkdijk
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Op 15 november 2002 is in de omgeving van
Orpheus vergunningenparkeren ingevoerd.
Destijds was afgesproken dat er een evaluatie
zou volgen.
Dit terugblikken, is gebeurd door een werkgroep
bestaande uit vertegenwoordigers van de
wijkraden de Naald, de Parken en de Sprengen,
politie, afdeling parkeercontrole, de
wijkcoördinator van de afdeling
wijkontwikkeling en een aantal ambtenaren van
de gemeente van de afdeling mobiliteit.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Vergunningen parkeren omgeving Orpheus

Pensioen- & Verzekeringskamer

WIJKRAAD DE SPRENGEN

De oplevering van de nieuwbouw zal rond
1 maart 2004 plaatsvinden. De officiële
opening zal niet eerder dan eind maart
2004 plaatsvinden.

De renovatie van het al langer bestaande deel is, wat betreft de bekleding van
de buitenwanden betreft, eveneens gereed.
Zoals bekend zal op de John F. Kennedylaan, ter hoogte van de Waltersingel
west een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers gerealiseerd worden.
Deze plannen, welke al geruime tijd bestaan, kunnen niet in het winterseizoen
uitgevoerd worden. Wij hopen dat uitvoering direct in het voorjaar zal starten.
Zoals ik het artikel “Walterboscomplex” al is vermeld is/wordt de bouwweg op
de Waltersingel, ter hoogte van de PVK opgeheven en de Waltersingel weer
opengesteld voor verkeer in beide richtingen. Wat nog wel gerealiseerd moet
worden is een zogenaamde inritconstructie om reden dat de Waltersingel
binnen de 30 km zone valt.
De planning voor het gehele project is enigszins bijgesteld en is nu als volgt:
Bouw nieuwbouwgedeelte
november 2002 – februari 2004
Oplevering nieuwbouwgedeelte 1 maart 2004
Aanpassingen huidige gebouw
december 2003 – circa augustus 2004
Sloop lage gebouwen
afhankelijk van vorderingen
renovatie huidige gebouw
Aanleg parkeerterrein
afhankelijk van sloop lage gebouwen
Invulling groenstrook Jachtlaanzijde najaar 2004
Cor Bouman
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Aanvullende ouderenzorg
Ondersteuning voor ouderen die zo lang
mogelijk zelfstandig in hun eigen
woonomgeving willen blijven wonen
앫
앫

Uw hulpvraag staat centraal
Persoonlijke ondersteuning
(hand- en spandiensten in en om het huis,
ziekenhuisbezoek, de maaltijd, administratie,
wandeling, boodschappen, gezelschap etc.)

앫

Persoonsgebonden budget
(Onze hulpgeldt ook voor houders PGB)

Informatie/folder
Stichting SeniorService
tel. 055-3559124

Walterboscomplex

T

Tot zover nu 5 februari bekend zijn de volgende bouwvergunningen nog in
behandeling bij de Gemeente Apeldoorn:
Toren E, de tweede toren, Parkeergarage Noord, de tweede parkeergarage
welke plaats zal gaan bieden aan ca. 570 auto’s, Plintgebouw en
Verbindingsdeel tussen tussen toren H, gebouw F en G.
De vorderingen van de bouw van toren H zijn inmiddels duidelijk
waarneembaar. Reacties vanuit de wijk zijn tweeledig: “de omvang valt
sommigen gelukkig wat mee, de hoogte daar en tegen zeker niet”.
Op het moment dat u dit leest zal de “bouwweg” aan de Waltersingel West,
bij de Pensioen- en Verzekeringskamer, waarschijnlijk al opgeheven zijn. Het
was de Wijkraad gebleken dat deze bouwweg maar sporadisch gebruikt werd,
wij hebben dan ook in de begeleidingscommissie bijeenkomst van 13 januari
2004 verzocht de hekwerken te verwijderen en de weg weer open te stellen
voor verkeer in beide richtingen. Om reden dat de Waltersingel zich binnen
de 30 km zone bevindt zal er nog wel een zogenaamde inritconstructie
gerealiseerd moeten worden en een 30 km zone bord geplaatst moeten
worden. Verder zal zodra de weersomstandigheden dit toelaten op de
Kennedylaan ter hoogte van de Waltersingel west een oversteekplaats voor
voetgangers en fietsers worden aangelegd.

Ten slotte bereikten ons vragen ten aanzien van de geplaatste GSM masten op
enkele hoge gebouwen van de Belastingdienst. De vragen spitsten zich vooral

toe op eventuele gevaren voor de gezondheid. De Wijkraad heeft informatie
ingewonnen bij o.a. het Ministerie van Volksgezondheid. Hieruit blijkt dat
dergelijke masten een geringe straling afgeven, alleen als men zich bevindt op
een afstand van drie meter horizontaal, dus direct in de bundel en een halve
meter in de overige richtingen. Zelfs als een dergelijke mast geplaatst zou zijn
op een woonhuis is de factor 200 keer lager dan de waarde die de
Gezondheidsraad als maximum toelaatbaar aanbeveelt. Ook dragers van
pacemakers en hoortoestellen zullen volgens deze informatie geen enkel risico
lopen. Voor meer uitgebreide informatie over gezondheidsaspecten van
antenne installaties verwijzen wij naar tel.nr. 070-340 78 90 of
www.minvws.nl.
Omwonenden van het Walterbos complex welke prijs stellen op informatie
verstrekking via e-mail kunnen zich hiervoor aanmelden bij
walterbos@minvrom.nl onder vermelding van “Wilt u mij opnemen in uw
informatiebestand?” De Rijksgebouwendienst zal u dan tijdig op de hoogte
stellen van sloop- en andere werkzaamheden welke overlast veroorzaken of om
andere redenen voor de omgeving van belang zijn. Mocht u niet beschikken over
e-mail en u wilt wel deze informatie ontvangen dan kunt u dit telefonisch melden
bij de Rijksgebouwendienst, afdeling communicatie, telefoon 026-371 38 09.
U ontvangt dan het e-mail bericht, zij het enigszins vertraagt, per post.
Cor Bouman

De leukste winkel in de buurt
Markant Merk: Dat merkt u zo!
Ons eigen Markant Merk haalt u er zo tussenuit! Een ruim aanbod van artikelen
waar menig A-merk fabrikant jaloers op kan zijn. en voor een prijs die de zelfde
A-merk fabrikant doet verbleken.
Markant Merk biedt u producten met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.

Uw MeerMarkt biedt o.a.










gratis parkeren
betalen met pin
foto-filmservice
stomerij
copiëren
strippenkaarten en postzegels
postagentschap
schoenreparaties
brood (v.d.Wal-Jolink)

Let ook op onze reclamezuil!

 waar u een heerlijk kopje koffie kunt nemen.
 waar u informatie vindt over evenementen
en de leukste advertenties in de buurt.

Onze openingstijden

 maandag t/m woensdag van 8.30 tot 18.00 uur
 donderdag en vrijdag van 8.30 tot 20.00 uur
 zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur

APELDOORN

John van de Vlag & Annet Heek
Koning Lodewijklaan 168, 7314 GL Apeldoorn
Tel 055-3553301

